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Hakkında

Bu	çalışma	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	ve	Birleşmiş	Milletler	Kalkınma	
Programı’nın	(UNDP)	bir	Türk	İşbirliği	ve	Koordinasyon	Ajansı-UNDP	

ortak	projesi	olan	Güney	Doğu	Avrupa	ve	Bağımsız	Devletler	Topluluğu	
(BDT)	ülkelerinde	Büyüyen	Kapsayıcı	Piyasalar	Girişimi	(Growing	Inclusive	
Markets	Initiative	in	South	East	Europe	and	Commonwealth	of	Independent	
States)	kapsamında	Şubat	2011’de	imzaladığı	mutabakat	zaptı	çerçevesinde	
Güney	Doğu	Avrupa	ve	BDT	Ülkeleri	Bölgesel	İş	Geliştirme	Koordinatörü	
Gökhan	Dikmener	tarafından	yürütülmüştür.	Mutabakat	zaptının	imzalana-
rak	hayata	geçirilmesini	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	İşletme	Yönetimi	Yüksek	
Lisans	Programı	Direktörü	Mete	Sekban,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Sosyal	
Bilimler	Enstitüsü	Müdürü	ve	şu	anki	Rektör	Danışmanı	Göksel	Asan	ve	Bir-
leşmiş	Milletler	Mukim	Koordinatörü	Shahid	Najam	sağlamışlardır.

Metodolojinin	geliştirilmesine	yönelik	hazırlık	çalışmalarında	İstanbul	
Bilgi	Üniversitesi’nden	Merve	Erkal,	Çiğdem	Asarkaya,	James	W.	Halliday	ve	
Ozan	Sönmez	yer	almışlardır.	Projenin	aktivitelerinin	planlanması,	onun	üze-
rinde	tanıtım	toplantısı,	beş	hazırlık	toplantısı,	beş	vaka	yazım	atölyesinin	or-
ganizasyonu	ve	hazırlık	materyallerinin	geliştirilmesine	UNDP	stajyerleri	Se-
da	Gül	ve	Yılmaz	Ergun	Dinç	operasyonel	destek	sağlamışlardır.	Bu	çalışma-
da	Seda	Gül,	Yılmaz	Ergun	Dinç,	Gökçe	Sanul,	Gözde	Kayhan,	Melis	Soylu,	
Amina	Domaniçli	ve	Danielle	Angel	gönüllü	olarak	vaka	yazım	atölyelerinin	
ön	araştırmalarının	yapılması,	taslak	metinlerin	hazırlanması,	yazım	atölyesi	
sırasında	taslak	metinlerin	düzenlenmesini	gerçekleştirmişlerdir.



xiv hakkında

Vakaların	hazırlıkları	sırasında	bizlere	büyük	kolaylık	gösteren	sosyal	
girişimciler	kapsamlı	doküman	ve	belge	sağlayarak	vakaların	kısa	sürede	ha-
zırlanmasına	imkân	tanımışlardır.	Vakalar	ve	değerlendirme	makaleleri	Gök-
çe	Dervişoğlu	Okandan,	Gresi	Sanje,	Itır	Erhart,	Sahba	Sobhani,	Serah	Baha-
dırlı	ve	Yonca	Demir	tarafından	hazırlanmıştır.

Konferans	organizasyonunu	ve	kitabın	baskıya	hazırlık	çalışmalarını	
İstanbul	Bilgi	Üniversitesi’nden	Rıza	Ergun	Arsal	yürütmüştür.	Konferans	
konseptinin	hazırlanması	sürecine	destek	veren	ayrıca	konferansa	konuşmacı	
olarak	katılan	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Müdürü	
İlay	Romain	Örs,	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi,	İşletme	Lisans	Programı	
Bölüm	Başkanı	ve	şu	anki	Rektör	Yardımcısı	Beyza	Oba,	İstanbul	Bilgi	Üni-
versitesi	Eski	Rektörü	Aydın	Uğur	ve	Büyüyen	Kapsayıcı	Piyasalar	İnisiyatifi	
(Growing	Inclusive	Markets	Initiative)	Program	Yöneticisi	Sahba	Sobhani’ye	
teşekkürü	bir	borç	biliriz.

Bütün	bu	çalışmalar	sonucunda	ortaya	çıkan	bu	kitabın	editörlüğünü	
Gresi	Sanje	ve	Gökhan	Dikmener	yapmışlardır.
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Bu çalışmada ifade edilen bulgular, yorumlar ve sonuçlar yazarlara aittir ve 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, bağlı örgütleri veya Yönetim Kurulu 

Üyeleri ya da İcra Kurulu Direktörlerine veya temsil ettikleri ülkelere atfedil-

memelidir. Ayrıca, belirtilen görüşler Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-

mı’nın kararı veya açıklanmış politikasını temsil etmek zorunda değildir ve ti-

cari unvanlar veya ticari süreçlerin aktarılması bunların onaylandığı anlamına 

gelmez. Bu yayında kullanılan tasarım uygulamaları ve haritalardaki mater-

yaller hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler’in veya UNDP’nin herhangi bir ülke, 

toprak, şehir veya bölge ya da onların yöneticileri veya kıyılarının, sınırları-

nın konumu hakkında herhangi bir görüş ifade ya da ima etmez.

Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen 

şu adresi ziyaret ediniz: “www.growinginclusivemarkets.org”





önsöz

önsöz

Önsöz

UNDP’nin	“Büyüyen	Kapsayıcı	Piyasalar”	inisiyatifi	çerçevesinde	gerçek-
leştirilen	çalışmalar	yeni	bir	anlayışın	ürünüdür.	Hoyrat,	sadece	kısa	va-

deli	kişisel	çıkar	peşinde	koşan	bir	dünya	anlayışı	kısırlığının	üstesinden	gel-
meyi	amaçlayan	çalışmalardır	bunlar...

Yaklaşık	son	20	yıl	içerisinde	yaygınlaşan	neo-liberal	politikalar	doğ-
rultusunda	biçimlenen	küreselleşme	süreci	ile	birlikte	dünya	yeni	bir	olgunun	
ortaya	çıkışına	sahne	oldu:	“Toplumsal	dışlanma”;	İngilizce	tabiriyle,	social 
exclusion.	Bu	kavram,	eşitsizlik,	hakça	olmayan	paylaşım,	kimilerinin	pasta-
dan	diğerlerine	kıyasla	adil	olmayan	ölçüde	pay	alması	durumlarını	açıkla-
mak	için	kullanılmaktaydı.	Gelgelelim,	son	yıllarda	toplumsal	dışlanma	öyle	
ciddi	boyutlara	ulaştı	ki,	yalnızca	eşitsizliğe	değil,	herhangi	bir	paylaşımın	bi-
le	söz	konusu	edilemeyeceği	durumların	ortaya	çıkmasına	sebep	oldu.

Dünya	nüfusunun,	piramidin	tabanında	kalan	kısımları,	neredeyse	
toplumsal	yaşamın	dışına	itilir	oldu.	Ekonomik	mekanizmalar	bu	nüfusu	or-
ganize	yaşam	alanlarından	sürgün	etmeye	başladı.	Sistem,	artık	bu	insanları	
bünyesine	katmaksızın	yoluna	devam	etmektedir.

Büyüyen	kapsayıcı	piyasalar	oluşturma	ve	bunları	sürdürülebilir	kıl-
mayı	hedefleyen	bu	UNDP	projesi,	bu	gidişata	bir	tepki	olarak	tasarlandı.	Pi-
ramidin	tabanındakileri	sisteme	katmak,	insanca	bir	hayata	eriştirmek	ülkü-
lerinden	esinlenilirken,	bu	amaç	doğrultusunda	gönüllülerin	adanmışlık	er-
demleri	ve	enerjileriyle	bilimsel	bilgi	ve	dayanışma	arayışı	bir	arada	seferber	
edildi/bir	araya	getirildi.	Bu	vesileyle	ortak	bir	hedefe	ulaşmak	için	hem	sivil	
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toplum	potansiyelinden,	hem	de	akademinin	birikim	ve	enerjisinden	yararla-
nıldı.

Bu	hedef	doğrultusunda,	insanı	insan	yapan	en	önemli	özelliği	olan	
‘ötekine	duyarlı,	özenli’	olma	erdemimiz	de	harekete	geçmiştir.	Bu	bile	tek	
başına	yeterince	değerli	değil	midir?

Sunduğumuz	çalışma	ile	insan	yaşam	kalitesini	yükseltme	amacına	hiz-
met	eden	bilimin	ışığında,	üniversitelerin	topluma	hizmet	görevlerini	hakkıy-
la	yerine	getirmesi	 için	yeni	bir	yol	gösterdiğimize	 inanıyoruz.	Bu,	benim	
mensubu	olduğum	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi’nin	kuruluşundan	beri	hayati	
önem	atfettiği	bir	görev	olmuştu.	Kendi	adıma,	yeni	kapılar	açılmasını	sağla-
yan	ve	BİLGİ	tarafından	hayata	geçirilen	bu	projenin	bir	parçası	olmaktan	
gurur	duyduğumu	söylemeliyim.

Büyüyen	Kapsayıcı	Piyasalar	Projesi,	toplumsal	sorunlara	yönelik	yeni	
ve	yaratıcı	bir	çözüm	doğrultusu	önerirken,	bir	işe	yarama	azmine,	yaratıcılık	
coşkusuna	ve	diğer	gönüllülerle	dayanışma	içerisinde	çalışmaya	olanak	sunan	
ortak	bir	zemin	hazırlamıştır.	Adından	da	anlaşılacağı	üzere	‘içermeyi’	(inclu-
sion) ve	dışarıda	bırakılanı	kapsamayı	hedefleyen	“Büyüyen	kapsayıcı	piyasa-
lar”	(Growing Inclusive Markets)	girişiminin	başarılı	olması	ve	sürdürülebi-
lir	kılınması	için,	adil	bir	dünya	özlemini	içinde	taşıyan	herkesin	katkısına	ih-
tiyaç	vardır.

Prof. Dr. Aydın Uğur
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21.	yüzyılın	ikinci	on	yıllık	döneminde,	sosyal	girişimler	ve	girişimcilik	her	geçen	gün	daha	fazla	önem	kazanıyor.	Bunun	başlıca	nedeni	ise	
sosyal	girişimlerin,	(kâr	amacı	güden)	klasik	girişim	örneklerine	ve	girişimci-
liğe	alternatif	olarak,	maddi	kazanç	sağlayan	ve	kendi	kendine	yetebilen	ör-
nekler	olması.	Çevresel	zorlukların	yoğun	olarak	yaşandığı	bu	dönemde,	sos-
yal	girişimcilik	klasik	girişimciliğe	uygun	olmayan	bir	dizi	olası	 ‘niş’	fırsat	
arasında	en	çok	umut	vaat	eden	yöntem	ya	da	alternatiflerden	biri	olabilir.

İkinci	olarak,	içinde	bulunduğumuz	bilgi	ve	sosyal	paylaşım	dönemi-
nin	kazandırdığı	araçların	kullanımında	başarılı	olan	sosyal	girişimciler,	sos-
yal	değişimi	de	baş	döndürücü	bir	hızda	ve	oranda	tetikleyebiliyor.	Son	za-
manlarda	yükselen	sosyal	aktivizm	dalgası,	kitlesel	eylemlerin	somut	getiriler	
sağlamasında	az	ya	da	çok	rol	oynayan	birçok	sosyal	girişimcinin	parlak	
zekâsı,	motivasyonu	ayrıca	vizyon	ve	tutkusunu	da	ortaya	koyuyor.

Üçüncü	olarak,	sosyal	girişimin	odağındaki	girişimcilerin	sunduğu	ye-
nilikleri	daha	çok	ne	şekilde	destekleyip	teşvik	edebileceğimizi	kavradığımız	
ölçüde,	toplumu	iyi	yönde	nasıl	değiştireceğini	sorgulayan	bu	yetenekli	birey-
ler	arasında	gittikçe	büyüyen	bir	“hareket”	de	kendini	gösterecek.	Geçmişi-
miz	bize,	devletlerin	başarabileceklerinin	bir	sınırı	bulunduğunu,	piyasaların	
ise	iç	kısıtları	ve	çelişkileri	olduğunu	öğretmişti.	Bu	anlamda	sosyal	girişimler,	
dezavantajlı	kesimlerin	ihtiyaç	duyduğu	hizmetlere	ulaşmasını,	çevrenin	ko-
runmasını,	aynı	zamanda	toplumda	insan	hakları	boyutunun	genişletilmesini	
sağlayan	kuvvetli	bir	tamamlayıcıyı	ve	büyüyen	bir	gücü	temsil	ediyor.
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UNDP’nin	İstanbul	Uluslararası	Özel	Sektör	ve	Kalkınma	Merkezi	(II-
CPSD)	olarak,	“Büyüyen	Kapsayıcı	Piyasalar:	Türkiye’de	Sosyal	Girişimcilik	
Örnekleri”	adlı	yayının	hazırlanması	ve	yayımına	katkıda	bulunmuş	olmak-
tan	büyük	memnuniyet	duyuyor,	bu	önemli	konuda	Türkiye	ve	dünyadaki	
birçok	kuruluşla	birlikte	yeni	çalışmalar	gerçekleştirmeyi	umuyoruz.

Henry Jackelen
IICPSD Direktör v.
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1
Sosyal Girişimcilikten Kapsayıcı Piyasalara

Sahba Sobhanı - Austıne Gasnıer

SOSYAL GİRİŞİMCİLER HAKKINDA

Her ne kadar “sosyal girişim” terimi birkaç on yıllık geçmişe sahip olsa 
da, sosyal girişimciler yüzyıllardır varlıklarını sürdürmektedir. Sosyal 

girişimci terimi ile eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma girişimi vb. 
alanlardaki sosyal dönüşümü yenilikçi bir şekilde gerçekleştiren bireyleri kas-
tetmekteyiz. Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı’nın da açıkladığı gibi, bu bi-
reyler sosyal girişimi “girişimcilik heyecanı, iş metotları, yenilik yaratma ve 
geleneksel uygulamaları ortadan kaldırma cesareti ile” yapmaktadırlar.1

Tarihsel olarak sosyal girişimcilik örneklerine dair birkaç isim vermek 
gerekirse, Hindistan’ın düşük gelirli ve topraksız kişilerine 7 milyondan fazla 
toprak arazisi dağıtan Toprak Bağışı Hareketi’nin kurucusu ve lideri Vinoba 
Bhave’den; şu anda dünya çapındaki binlerce okulda uygulanmakta olan er-
ken çocukluk dönemi eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getiren Dr. Maria 
Montessori’ye, ilk profesyonel hemşirelik okulunu kuran ve hastane yapısın-
da devrim yaratan Florence Nigthingale’e, Gandhi’ye, Martin Luther King 
Jr.’a kadar örnekler uzanmaktadır.

Ashoka’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bill Drayton’un açık-
ladığı gibi, “sosyal girişimciler sadece balık vermekle ya da nasıl balık tutula-
cağını öğretmekle memnun olmazlar. Onlar balıkçılık endüstrisinde devrim 
yaratmadıkça dinlenmeyeceklerdir.”2

1 Schwab Sosyal Girişimcilik Vakfı,12 Mayıs 2011, http://www.schwabfound.org.
2 Ashoka, 16 Mayıs 2011, http://www.ashoka.org/.
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SOSYAL GİRİŞİMLERİN TANIMLANMASI
Sosyal girişimin ya da sosyal girişimciliğin evrensel olarak kabul görmüş bir 
tanımı bulunmamaktadır. Bu rapor Sosyal Girişim Bilgi Ağı’nın benimsediği 
tanımı kullanarak sosyal girişimleri; düşük gelirli topluluklar ya da diğer de-
zavantajlı gruplar için sosyal değer yaratan, gerekli fonları ortaya çıkaran, pi-
yasa temelli stratejilere dayanan ve görev odaklı özel organizasyonlar –bu or-
ganizasyonlar yasal olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşlar şeklinde birleşmiş, 
kooperatif ya da melez modeller şeklinde olabilirler– olarak ele almaktadır.

Her ne kadar sosyal girişim henüz çoğu ülkede ayrı bir varlık olarak 
tanımlanmamış olsa da, bu yönde atılan bazı adımlar bulunmaktadır: İngilte-
re Topluluk Çıkarı Şirketi’ni (Community Interest Company, CIC) kurarken; 
ABD, kâr amacı güden ve gütmeyen tüzel kişilerin arasındaki açığı kapatmak 
için, Düşük Kârlı Limited Şirketi’ni (Low-Profit Limited Liability Company, 
L3C) kurmuştur.

Benimsenen tanım ve organizasyonun yasal durumu ne olursa olsun, 
sosyal girişimlerin paylaştığı, sosyal sorunları tabandan başlayarak ve yeni-
likçi bir şekilde çözme yaklaşımı ve maddi kazançlar üzerindeki sosyal etkiyi 
azami seviyeye çıkarma teşebbüsü (sadece toplumsal amaçları gerçekleştirme-
ye yönelik araçlar şeklinde gerçekleşen) gibi birçok ortak özellik bulunmak-
tadır. Ünlü Bangladeş organizasyonları BRAC ve Grameen Bank bu vakala-
rın tipik birer örneğidir.

Abdou, Fahmy, Greenwald ve Nelson (2010), sosyal girişimlerin dört 
ana yasal ve örgütsel modelini, Şekil 1.1’deki gibi tanımlamışlardır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Büyüyen 
Kapsayıcı Piyasalar (GIM) İnisiyatifi tarafından yapılan vaka çalışmaları, bu 
modellerden her biri için tasvir edici örnekler sağlamaktadır.3 Örneğin “me-
lez model” kategorisine girecek olan VidaGás, Mozambik’teki uzak sağlık 
merkezlerine gelişmiş soğuk zincir götüren ve eskimiş gazlı buzdolaplarını 
LPG ile çalışan buzdolaplarıyla değiştiren, böylece çevre kirliliğini azaltıp, 
tıbbi malzemelerin ve ilaçların güvenliğini artıran, iki sivil toplum örgütü ta-
rafından kurulmuş kâr amacı güden bir tüzel kişiliktir. Bu model, sivil toplum 
kuruluşlarının birkaç yılda 250’den fazla klinik ve 4,5 milyon kişilik bir ölçe-
ğe ulaşmalarını sağlamıştır.4

3 GIM inisiyatifi tarafından yürütülen tüm vaka çalışmaları www.growinginclusivemarkets.org ad-
resinde bulunmaktadır.

4 Sprague, C., “VidaGás: Powering Health Clinics and Households in Mozambique with Liquefied 
Petroleum Gas”, GIM Case Study No. A050, United Nations Development Program, New York, 
2008.
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SOSYAL GİRİŞİM: ZORLU BİR ÇABA
Sosyal girişim modelinin artan finansal kapasite ve bağışçılardan bağımsız ol-
ma, elde edilen gelir stratejilerinden kaynaklanan artan operasyon ölçekleri 
ve böylece daha fazla toplumsal etki gibi önemli getirilerine karşın, sosyal gi-
rişimler birtakım potansiyel zorluklarla da karşılaşabilmektedirler. İlk ola-
rak, sosyal girişimler, piramidin tabanındaki kapsayıcı piyasa modellerini ge-
liştirirken, geleneksel piyasalara benzer piyasa kısıtları ile karşı karşıya kal-
maktadırlar. GIM İnisiyatifi tarafından yapılan deneysel araştırmanın ortaya 
çıkardığı üzere, bu kısıtlar sınırlı piyasa bilgisi, uygun olmayan fiziksel altya-
pı, bilgi ve yeteneklerin azlığı, finansal ürün ve hizmetlere sınırlı ulaşım ve et-
kisiz düzenleyici çevreleri içermektedir. Girişimsel çabaları genel olarak sek-
teye uğratabilecek potansiyel gereksiz bürokratik işlemelere ek olarak, birçok 
yasa sosyal girişimleri ayrı birer hukuki yapı olarak tanımamakta; kapasitele-
rini finansal ve sosyal getiri aramakla sınırlamakla birlikte, bu tür organizas-
yonları kâr amacı güden ya da gütmeyen tüzel kişilikler olarak birleşmeye 
zorlamaktadır. Sosyal girişimler ayrıca, finansal istikrarı sağlama ihtiyacın-

ŞEKİL 1.1
Sosyal Girişimciliğin Dört Ana Modeli

Hayırsever ve
kâr amacı
gütmeyen
kuruluş

[Kâr amacı 
gütmeyen
tüzel kişilik]

Tamamen
bağışlara,
hibelere ve
desteklere
dayalı

Kaldırçlı kâr
amacı gütmeyen
kuruluş

[Kâr amacı
gütmeyen tüzel
kişilik]

Finansal olarak
sürdürülebilir kâr
amacı gütmeyen
kuruluş

Tamamen
stratejik
ortaklıklara ve
sürdürülebilirliğe
dayalı

Girişimci kâr
amacı gütmeyen
kuruluş

[kâr amacı
gütmeyen tüzel
kişilik]

Finansal olarak
sürdürülebilir
kâr amacı
gütmeyen
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Kuruluşu daha
sürdürülebilir ve
stratejik yaparak
gelir dağıtır

Melez model

[İki tüzel kişilikli
organizasyon: kâr amacı
güden ve gütmeyen YA DA
melez tüzel kişilik olarak
kayıtlı organizasyon, ABD
ya da İngiltere’deki gibi

Sosyal bir misyonu olan
organizasyon

Gelir dağıtım aktiviteleri
aracılığıyla finansal olarak
sürdürülebilir

Toplumsal
kuruluş

[Kâr amacı
güden
organizasyon]

Sosyal bir
misyonu olan
organizasyon
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fazlasını
ana
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Ticari kuruluş
/ şirketler

[Kâr amacı
güden
organizasyon]

Gelir dağıtır
ve
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kârlarını
azami
seviyeye
çıkârır

Sosyal Girişim

Kaynak: Abdou, E., A. Fahmy, D. Greenwald ve J. Nelson, Social Entrepreneurship in the Middle East - 
Toward Sustainable Development for the Next Generation, 2010.
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dan kaynaklanan görevin amacından sapması riski ve birçok sivil toplum ör-
gütünün sınırlı iş kapasitesinden kaynaklı, başarılı iş modellerini geliştirme ve 
sürdürme zorluğu gibi birtakım iç sıkıntılar da yaşamaktadır.

Yine de, dünya çapında başarılı birçok sosyal girişim örneği bulun-
maktadır. Düşük gelirli piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların benimsedi-
ği, (sosyal girişimlerin özünde olan tabandan yukarı şeklindeki yaklaşım ta-
rafından da desteklenen uygun kimlik belirleme ve piyasa talebini anlamaya 
dayalı) ürün ve süreçleri adapte etme, (kurumun finansal olarak sağlam oldu-
ğunu veya dış desteği önceden sağlayabildiğini varsayan) piyasa kısıtlarını 
kaldırmaya yönelik yatırımlar, fakir kesimin gücünün artırılması, kaynak ve 
kapasiteleri diğerleriyle birleştirme5 ve hükümetlerle diyaloğa girme gibi çö-
züm stratejileri sosyal girişimler tarafından kullanılmaktadır. Araştırmalar 
ayrıca sosyal girişimlerin, iş modellerini organizasyonun temel misyonu, ka-
pasiteleri ve hitap ettiği kesim ile uyumlaştırıldığında ve uygun bir ölçeğe 
ulaştığında, başarılı olmaya daha yatkın olduklarını göstermektedir.

SOSYAL GİRİŞİMLER PİYASALARIN  
DAHA KAPSAYICI OLMASINI NASIL SAĞLARLAR?
Sürdürülebilir insani gelişimi sağlayabilmek için ve özgürlüklerin artmasını, 
ekonomik imkânları da dahil ederek “temel bir nihai çözüm ve kalkınmanın 
esas ilkesi”6 olarak gören ünlü Hintli ekonomist Amartya Sen’in (1999) çalış-
masına dayanarak, UNDP piyasaların daha kapsayıcı olması gerektiğini ad-
detmektedir. Bu, fakir kesimin temel ihtiyaçlarına ve hizmetlere uygun fiyat-
larla ulaşabilme olanağına sahip olması, girişim faaliyetlerinin bir gereklilik-
ten çok bir fırsat olduğu için gerçekleştirilmesi, insana yakışır iş imkânlarına 
ulaşılması ve şirketlerin değer zincirlerine tedarikçi ve dağıtıcı olarak katkıda 
bulunma kapasitesine sahip olunması anlamına gelmektedir.

Sosyal girişimler, ya kalkınmayı destekleyerek ya da doğrudan deza-
vantajlı grupların talep tarafında müşteriler ve alıcılar olarak, veya arz tara-
fında çalışanlar, üreticiler ve girişimciler olarak yer aldığı iş modelleri (kapsa-
yıcı iş modelleri) geliştirerek ‘kapsayıcı piyasaların’ gelişimine katkı sağlarlar. 
Bu tarzdaki girişimler her türdeki kurum tarafından (sosyal girişimler, çok 
uluslu şirketler, büyük kamu kuruluşları veya kobi’ler) geliştirilebilir ve bu iş 
modelleri aşağıdaki görselde belirtildiği üzere bir dizi ortak özellik taşırlar.

5 UNDP, The MDGs: Everyone’s Business, United Nations Development Program, New York, 
2010. 

6 Sen, A., Development as Freedom, Oxford UP, 1999.
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Daha detaylı olarak, Sosyal Girişimcilik Bilgi Ağının7 son raporunda 
belgelendiği ve birçok GIM vaka analizinde şekillendirildiği üzere sosyal giri-
şimler 3 ana şekilde kapsayıcı iş modellerini yürütürler.

İlk olarak, üyelerin bir araya gelmesini sağlayıp daha büyük değer el-
de edebilmektedirler; örneğin kuvvetli pazarlık gücü sayesinde etkinlik ve ha-
cim gelişir, değer zinciri ve ürün gelişimi artar. Oro Verde Coorperation ör-
neğinde olduğu gibi –çeşitli stratejik ortaklıklara dayanan merkezinde iki si-
vil toplum kuruluşunun ve iki taban (halk) örgütünün bulunduğu bir ‘levera-
ged non-profit’– Kolombiya’nın en yoksul ve çatışma etkili bölgesinin küçük 
ölçekli maden zanaatkârlarını bir araya getirerek üretken aile işletmelerine 
dönüştürmektedir. İşlenen altın ve platinin çevre dostu olduğu belgelenmiş 
(maden çıkarma işlemi cıva ve siyanürden arınmış bir şekilde yapılmakta ve 
adil bir ücret ödenmektedir) ve bu kıymetli metal yüksek fiyatlarla küresel pi-
yasalarda pazara sunulmuştur (piyasa değerinin % 15 üzerinde). Nihai ola-
rak kendi kendine sürdürebilen model olmasını ve yerel halkının artan gelir-
den yararlanmasını sağlamıştır.

2000 yılında başlayan bu yöntem, bu zamana kadar, yöre halkının 
kültürünü koruyup, yasadışı tarımla olan ilişkilerini ve bölgedeki silahlı çatış-

7 Marquez, P., E. Reficco, ve G. Berger, Socially Inclusive Business: Engaging the Poor through 
Market Initiatives in Iberoamerica, David Rockefeller Center for Latin American Studies: Harvard 
University Press, 2010.

ŞEKİL 1.2
Kapsayıcı Piyasalar İş Modelleri

(*) Çevresel etki nötr ya da pozitif olabilir.
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Yenilikçi
yaklaşım

Kapsayıcı Piyasalar İş Modelleri
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maları kısıtlarken aynı zamanda 700 düşük gelirli madenciye yarar sağlamış 
ve 4.500 hektar tropik arazinin tahribatını engellemiştir. Bunun yanı sıra sa-
tışlar her yıl % 60 oranında artarak 2008 yılında 222.000 dolara ulaşmıştır. 
Dünyanın kıymetli metaller alanında ilk yerel sertifikasyon tasarısına öncü-
lük eden Oro Verde, dünya çapında tanınırlığa ulaşmış, küçük ölçekli sorum-
lu madencilikte uluslararası boyuttaki adil ticaret hareketini başlatmış ve 
dünyanın diğer yerlerinde kendisi gibi çalışan Sorumlu Madencilik Birliği’nin 
oluşumuna ilham vermiştir.8

İkinci olarak, sosyal girişimler dar gelirli toplumlara, temel ürünleri ve 
hizmetleri ulaşılabilir fiyatlarla sağlayabilmektedir. Kâr amacı gütmeyen giri-
şimcilik örneği olan ‘Pesinet’, Mali’de dar gelirli ailelerin, çocuklarının sağlık 
koşullarını erken uyarı ve izleme (monitoring) sistemi ile kontrol edebilmele-
rini cüzi bir ücret karşılığında sağlamaktadır. Konsept çok basit fakat etkili-
dir; yerel halk temsilcileri çocuğun kilosunu haftada 2 kez tartar, eş zamanlı 
olarak bilgiyi mobil mesaj yoluyla yerel bir doktora gönderir ve doktor çıkan 
kilo oranlarının anormal düşük veya yüksek olup olmadığını gözlemleyerek 
tıbbi tedavinin gerekli olduğu durumlarda muayene talep eder. 1.000 çocu-
ğun uzaktan sağlık kontrolü için sağlanan her bir doktor ile sistem dar gelir-
li ailelerin önlenebilir hastalıkları engellemek için yaptıkları sağlık harcama-
larını önemli ölçüde düşürürken pilot ilçedeki çocuk ölümlerini de yarıya in-
dirmektedir.9 2007’de başlayan bu sistemle, çoktan 2015 The International 
Prize of Convergences kazananı olarak lanse edilen Pesinet, 1.200 çocuğa 
ulaştıktan sonra ekonomik açıdan sürdürülebilir konuma gelecek (şu an yak-
laşık kayıtlı 400 çocuğa sahip), ilerde elde edilecek gelirle girişimi Mali’ye ve 
çok daha ötesine yaymak mümkün olacaktır.

Üçüncü olarak, sektörde dar gelirli nüfus, kadın, genç ve yerel halk gi-
bi savunmasız gruplar için iş imkanı yaratabilecek iş fırsatlarını ortaya çıka-
rabilirler. Örneğin 2005 yılında Bangladeş’te kurulan ‘sosyal işletme’ Hathay 
Bunano Proshikhan Samity (HBPS), kırsal alanda üretilen yüksek kaliteli el 
yapımı çocuk oyuncaklarının ve kıyafetlerinin küresel pazarda satışı ile 
3.000’den fazla kadına iş veriyor. İş modeli, düşük maliyetli, yoğun emek ge-
rektiren, az enerji tüketen ve düşük teknolojiyle gerçekleştiren el zanaatları-
nın üretimine dayanıyor. Yerel topluluk liderlerinin köy kadınlarının sosyal 

8 UNDP, Estrategias Empresariales para la Superación de la Pobreza y la Exclusión en Colombia, 
United Nations Development Programme, Bogotá, 2010.

9 Gaye, M. ve O. Moreau, “Pésinet: A Health Care Initiative for the Reduction of Infant Mortality”, 
GIM Case Study No A002, United Nations Development Program, New York, 2008.
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ve ekonomik fayda bilincini yükseltmesi üzerine oluşuyor. HBPS her yıl istih-
damını ve gelirini neredeyse ikiye katlayan olağanüstü bir büyüme oranına 
sahip. 500 dolarlık bir ön yatırımla başlangıç yapan şirket, şimdi yıllık yakla-
şık 120.000 parçalık satış hacmine ulaşmıştır. Elde edilen % 42’lik kâr marjı 
eğitim, pazarlama, araştırma ve diğer gelişim amaçlarına yatırılmaktadır. 
CEO su ve kurucu ortağı olan Samantha Morshed’in de açıkladığı gibi 
“Bangladeş’teki yoksulluğu çözecek olan para değildir. Yoksulluğu ortadan 
kaldırmak için oluşturulacak çözüm, yoksullar için istihdam yaratmaktır.”10

Aslına bakılacak olursa Monitor Grup tarafından yapılan araştırma, 
düşük gelirli piyasalara girme teşebbüslerinin çoğunun, hizmet vermenin zor 
olmayacağı, pazarlardaki büyük ve cazip fırsatlara odaklanma eğilimi göste-
ren büyük şirketlerin aksine, kobi’ler ya da özel firmalar tarafından gerçek-
leştirildiğini öne sürmektedir. 11

Bornstein ve Davis’in (2011) açıkladığı gibi “Bireysel olarak, hareketle-
rin çoğu küçüktür ve küresel çapta yayılmış olarak görülebilir ama bunlar bir-
birine bağlıdırlar ve karşılıklı olarak birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Bü-
tün bunlar birlikte ele alındığında, kendi bileşenlerinin toplamından daha faz-
lası anlamına gelmektedir.”12 Sosyal misyonları ve girişimci yaklaşımları aracı-
lığı ile tüm sosyal girişimler sosyal, ekonomik ve çevre düzeyinde bir değer ya-
ratıp bunu yaymaktadırlar. Bu alanda en iyi olan GIM Raporu’nun öne sürdü-
ğü gibi, öncü kuruluşun türü ya da sektörü ne olursa olsun, “herkes için değer 
yaratma” kapsayıcı piyasaların daha çok büyümesinin öncül koşuludur.13

10 Rahman, H., “HathayBunanoProshikshan Society (HBPS): A Social Business Enterprise for the 
Rural Poor Women”, GIM Case Study No B064, United Nations Development Program, New 
York, 2010.

11 Karamchandani, A., M. Kubzansky, ve P. Frandano, Emerging Markets, Emerging Models - Mar-
ket-Based Solutions to the Challenges of Global Poverty, Monitor Group, 2009.

12 Bornstein, D. ve S. Davis, Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know, Oxford Uni-
versity Press, 2010.

13 UNDP, Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor, United Nations De-
velopment Program, New York: UNDP, New York, 2008.
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GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik kavramı, günümüz iş dünyasının dinamikleri çerçevesinde, 
yönetimsel ve kişisel bakış açılarının ve prensiplerin yeniden değerlendi-

rilmesi ile yaşadığı dönüşüm sürecini sürdürmektedir. Girişimcilik, ekonomi-
lerin yaşadığı dönüşüm sürecine canlılık katması ve yaşam standartlarının 
yükselmesi alanlarında, çağdaş iş dünyası dinamikleri içerisinde kendine 
önemli bir misyon edinmiştir. Fırsatların ve engellerin teşhisi ve paydaşların 
nezdinde farkındalık yaratılması, girişimcilik serüveninin önemli aşamalarını 
oluşturmaktadır.

Girişimcilik konularında bir ana referans halini alan Global Entrepre-
neurship Monitor’un belirlediği 9 ana kriter bir ülke içinde girişimciliğin na-
sıl konumlandığını göstermektedir.1 Buna göre:

1. Finansal destek
2. Devlet politikaları
3. Devlet destekli programlar
4. Girişimcilere verilen eğitim ve öğretim fırsatları
5. Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) projeleri bilgi transferi
6. Ticari ve profesyonel altyapı
7. Pazara giriş şartları/ engelleri
8. Fiziksel altyapıya erişim
9. Kültürel ve sosyal normlar başlıca kriterler olarak belirtilebilir.

1 Çevrimiçi: http://www.gemconsortium.org/about
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Bununla beraber aynı merkezin Türkiye raporunda2 2010 verilerine 
göre, yetişkin nüfusun % 3,73’ünün henüz gelişmemiş (nascent) girişimci, % 
5,08’inin de yeni iş sahibi olduğu ortaya konmuştur. Toplam girişimcilik ak-
tivitesi ise geçmiş 2006-2008 dönemine göre daha yüksek bir oranda (% 
8,59) gerçekleşmiştir. Girişimlerin sürdürülebilirliğine baktığımızda ise yak-
laşık 3 yıllık bir süre içinde ayakta kalan girişimlerin 2008 oranının yaklaşık 
iki katına çıkarak % 10,73 olduğu belirlenmiştir (GEM, 2010).

Temel Girişimcilik Tanımları
Girişimcilik terimi, köklerini Fransızcada “bir görevi üstelenen/risk alan” an-
lamına gelen, “entreprendre” fiilinden alır (Oseifuah, 2010). 18. yüzyılda 
önemli bir evrim sürecine giren girişimcilik kavramı dönemin mucitlerini ta-
nımlamak amacıyla kullanılmıştır. Dönemin yaratıcı topluluğu olarak görülen 
mucitler, sermaye kullanıcıları (girişimci) kategorisine dahil edilirken, maddi 
sermaye sağlayıcıları girişim sermayecileri olarak tanımlanmışlardır (Hisrich 
vd., 2005). Maddi sermaye sağlayıcıları finansörlüğünde hayata geçirilen ya-
ratıcı projeler, bugünün sosyal girişimcilik anlayışının da temellerini atmıştır.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında ise girişimci için yöne-
timsel bir rol biçilmiştir. Bu dönemde, girişimcinin kişisel kazanımlarını ön 
planda tuttuğu belirtilirken, üretim için gerekli materyaller, harcanan iş gücü, 
yer temini ve kullanımı gibi masrafların tamamının girişimcinin kendi cebin-
den çıktığı vurgulanmaktadır. Bu bakış açısına göre, girişimci, sonuçları tah-
min edilmesi güç bir girişimin planını çizen, eylemi organize eden ve başlatan 
kişidir. (Ely ve Hess, 1937).

20. yüzyılın ikinci yarısında, köklerini 18. yüzyılın girişimcilik tanım-
larından ve faaliyetlerinden alan anlayışa göre, girişimci, var olan üretim şe-
killerine meydan okuyan, yenilikçi ve yaratıcı modeller sunan kişidir.3 Gü-
nümüzde yapılan girişimcilik tanımlarının önemli unsurlarından birini oluş-
turan pazara yenilik sunma anlayışı, tarihsel gelişim süreciyle uyum içerisin-
de gelişimini sürdürmüş ve girişimcilik teorisinin benzer bir çizgide evrilmesi-
ne olanak sağlamıştır.

Günümüzde yürütülen araştırmalar ve literatür çalışmalarının sonu-
cunda, kavramın kendi içerisinde çeşitlendiği ve uluslararası düzlemde tek bir 

2 GEM Türkiye çalışması Yeditepe Üniversitesi’nden Esra Karadeniz ve ekibi tarafından sürdürül-
mektedir.

3 Bu noktada girişimcinin yeteneği ve yaratıcılığı ile vurgulanan, var olan veya piyasaya sürülecek 
olan yeni bir ürünün, daha önce kullanılmamış bir metot veya denenmemiş bir teknolojik yöntem 
ile üretilmesini teşvik etmesidir.
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tanıma indirgenemeyeceği gözlenmiştir (Gartner, 1989; Hornaday, 1992; 
Hoy ve Verser 1994).4

Tablo 2.1’de yer alan tanımlar, girişimcilik tanımının kısa bir zaman 
diliminde belli noktalarda ayrışan yaklaşımlarla ele alındığını göstermekte-
dir. Bu ayrışmaya rağmen Shapero (1975), yapılan tanımların belli noktalar-

4 Vesper’a göre, yalnızca özel sektörde birbirinden farklı on bir girişimci çeşidi vardır ve her bir gi-
rişimci çeşidi için ayrı bir tanım yapılması gereklidir.

TABLO 2.1
Seçilen Girişimcilik Tanımları*

Kaynak Tanım

Miller (1983) Bir firmanın, teknolojik yenilik ve ürün-pazar ilişkisine 
yönelik eylemleri ve yaklaşımları.

Kanter (1985) Yeni kombinasyonların yaratımı.

Gartner (1985;1989) Yeni organizasyonların hayata geçirilmesi sırasındaki risk 
süreci.

Schuler (1986) Var olan/Hayata geçirilmesi planlanan iş modelleri 
çerçevesinde yeni ve yaratıcı ürünler/servisler sunma pratiği.

Stevenson ve Jarillo (1990) Bireylerin, kendi ilgi alanları veya dahil oldukları 
organizasyonlar çerçevesinde fırsat kollama süreci.

Jones ve Butler (1992) Şirketlerin fırsatların farkına varma, planlarını yaratıcı bir 
yöntemle organize etme ve üretim faktörlerini değerlendirerek 
artı değer yaratma süreci.

Krueger ve Brazeal (1994) Mevcut kaynaklara bakılmaksızın fırsat peşinde koşma.

Kouriloff (2000) Yeni bir girişim oluşturma süreci.

Shane ve Venkataraman (2000) Gelecekte üretilmesi planlanan ürünler için fırsatları, 
yaratıcılığı ve istismarın kimler tarafından yapıldığını ve ne 
gibi sonuçlar doğurduğunu keşfetme ve bunları fırsatlara 
dönüştürme süreci.

Low (2001) Yeni bir kurum oluşturmak.

Martin ve Osberg (2007) Sınırları belirlenmiş ve nihai olan sosyal getiriler çerçevesinde 
fırsat kollama ve değerlendirilen fırsatlar aracılığıyla hedefe 
ulaşım doğrultusunda artı değer yaratma pratiği.

Di Domenico (2010) Girişimcilik ruhu ışığında fırsat ve kaynakların farkında olma, 
kollama ve bu olguları belirlenen sosyal problemlere çözüm 
sunabilecek sürdürülebilir yeni kaynaklara dönüştürme süreci.

(*) Tablo 2.1, M.N. Shahidi’nin ve A. Smagulova’nın birlikte hazırladıkları “The Challenges of Entrepreneurship in 
Dynamic Society/ Devingen Toplumda Girişimciliği Sınayan Faktörler” makalesinden adapte edilmiş ve 
güncellenmiştir.
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da kesişmesinden ötürü girişimciliğin, kapsayıcı bir şemsiye tanım altında 
toplanabileceğini belirtmektedir.

Shapero’nun yaptığı bu genel tanıma göre girişimcilik, birbirini takip 
eden şu süreçleri kapsar: i) İnisiyatifi ele almak ve organizasyonu sağlamak; 
ii) projenin esasına uygun girişimler aracılığıyla harekete geçerek hedeflenen 
sosyal, kültürel veya toplumsal kesime ulaşmak; iii) doğabilecek riskleri ve 
başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurmak (Shapero, 1975).

Bu sürecin uygulamaya geçişi öncesinde girişimciden fırsatları değer-
lendirmesi ve bu aşamaların doğurabileceği olumlu/olumsuz sonuçları tasav-
vur edip, iş planını bu çerçevede çizmesi beklenir.

İş Dünyasının Değişen Sosyal Algısı:  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
İş dünyasının uzun vadeli planlama yapmasına neden olan stratejik yaklaşım, 
her kurumun kendine özgü değer ve yeteneklerini ortaya koyup buna göre 
hızlı cevap verme, yeni-özgün alanlar ve çözümler üretme, müşteriyi yakın ta-
kibe alma ve sürdürülebilirlik kazanma çabasıdır (Porter, 1996). Bu yaklaşı-
ma paralel olarak, kurumların ve bireylerin, yerel ve uluslararası şirketlerden 
kendi stratejik yaklaşımlarına yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirme 

ŞEKİL 2.1
Shapiro Girişimcilik Süreci (1975)

Başlangıç

Amaç

Risk

• insiyatifi ele almak ve organisayonu sağlamak

• projenin esasına uygun girişimler aracılığıyla harekete geçerek,
   hedeflenen sosyal, kültürel veya toplumsal kesime ulaşmak

• doğabilecek riskleri ve başarısız olma ihtimalini göz
   önünde bulundurmak
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beklentileri de gün geçtikçe artmaktadır (Porter ve Kramer, 2006). Günü-
müzde birçok araştırmacı, pazar içerisinde rekabetini sürdüren şirketlerin 
karşılaştırmasını yaparken, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde 
hayata geçirdikleri projelerin içerik, etki ve sonuçlarını da önemli bir kriter 
olarak göz önünde bulundurmaktadır.

Kavramsal olgulardan yola çıkarak, Türkiye’deki sosyal sorumluluk 
projelerinde rastlanan sorunların başlıca iki özelliğe sahip olduğu söylenebi-
lir (Ersen, Kaya ve Meydanoğlu, 2010):

• İş dünyası kendi dinamikleri içerisinde sınırlandırıldığından, top-
lum ile şirketler arasındaki ilişki çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 
Sosyal sorumluluk projeleri, çoğunlukla kurumsal itibar ile ilişki-
lendirilmekte olup başarı durumları şirketlerin ekonomik standart-
larına göre değerlendirilmektedir.

• Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üreten kurumla-
rın profilleri veri olarak algılandığından, şirketlerin sosyal sorum-
luluk projeleri ile ilgili bütünsel bir stratejik perspektife sahip olup 
olmadığı tartışılmamaktadır.

Şirketlerin kâr amaçlı yatırımlarından beklentileri ile kurumsal sosyal 
sorumluluk bazında dahil oldukları projeler karşılaştırıldığında, elde edilen 
ekonomik kazançlar arasındaki farklılıklar açıkça gözlemlenebilmektedir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı şirket yatırımlarından ayrı bir deneyim 
olarak ele alınmalı ve toplumsal fayda için verimli sonuçlar elde edilebilecek 
bir fırsat olarak görülmelidir. Unutulmamalıdır ki toplumdaki sosyal eksik-
liklerin giderilmesi noktasından yola çıkan “sosyal girişimci”, finansal ve sos-
yal kaynaklar açısından ekonomik bir yaptırım gücü olan, hukuki statüsü dü-
zenlenmiş “işletme” karşısında henüz daha şanssızdır.

Kalkınma, STK’ların Gelişimi ve Sosyal Değer Yaratma
Girişimcilik tartışması sırasında ekonomik perspektifin yanı sıra kalkınma 
perspektifi de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda 
özellikle UNDP tarafından bölgemizde yapılan ve iş modelleri öneren çalış-
malar sırasında mevcut durum tespit edilmiştir. Sonuçlara göre Doğu Avru-
pa-Orta Asya bölgesinde 130 milyon kişi hâlâ günlük 4,30 doların altında bir 
gelir edinmekte, 11 milyon kişi işsizken 140 milyon kişi ise kayıt dışı ekono-
mide çalışmaktadır (UNDP, 2010). Bununla beraber altyapıya yönelik birçok 
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sorun gelişmekte olan bu bölgede sosyal girişimle ilgili daha çok olanak ya-
ratmaktadır. UNDP’nin öncülüğünde başlatılan Binyıl Kalkınma Hedefleri 
kapsamında Türkiye, 2005 yılında hazırladığı raporda hedef ve alt hedefler 
belirlemiştir. Bu hedeflerin çoğu bu çalışma kapsamında incelenen vakaların 
amaçlarıyla da örtüşmektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri (UNDP-DPT, 
2005) aşağıdaki hedeflere odaklanmaktadır:

1. Aşırı Yoksulluk ve Açlığı Ortadan Kaldırmak,
2. Herkes İçin Temel Eğitim Sağlamak,
3. Kadınların Konumunu Güçlendirmek ve Toplumsal Cinsiyet Eşitli-

ğini Geliştirmek,
4. Çocuk Ölümlerini Azaltmak,
5. Anne Sağlığını İyileştirmek,
6. HIV/AIDS, Sıtma ve Diğer Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek,
7. Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması,
8. Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirmek.

Yukarıdaki çerçeve kapsamında sivil toplum örgütlerinin, hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik emek ve katkılarının kamu ile ilişkilendirilmesi 
önem taşır. TÜSEV’in 2010 yılında 146 STK temsilcisiyle yaptığı çalışmaya 
göre sivil toplumun kamu ile ilişkisi; özerklik konusunda kamu otoriteleri ile 
zaman zaman gereksiz müdahalelere ilişkin, zorunlu olduğu zaman ilişki kur-
maya yönelik, % 97 devletten sınırlı veya çok sınırlı yardım alan, % 69 ora-
nında kısıtlayıcı bulunan bir yasal mevzuat çerçevesinde tanımlanmıştır (TÜ-
SEV, 2010).

Bu makalenin dayandığı vaka çalışmalarında da belirtilen bu noktalar, 
kamu kurumları ve yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerin bireysel düzeyde ve ge-
lişigüzel olmasının 25-30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulamaktadır.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Sosyal Girişimciliğin Tanımı ve Boyutları
Ürünlerin yaratım sürecini yenilikle destekleyen girişimcilik kavramı, zaman 
içerisinde sosyal sorumluluğu da hedefleri arasına dahil ederek, sosyal giri-
şimcilik kavramının ortaya çıkışına kılavuzluk etmiştir. Toplumsal problem-
lere çözüm önerileri getirebilecek seçenekler sunan sosyal girişimcilik kavra-
mı, geneli gönüllülük ve ihtiyaç dışı kâr amacı gütmeme esasına dayanan ye-
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ni bir dinamiğin iş modellerine entegre oluş sürecini başlatmıştır (Thompson, 
2002).

İş disiplinini, yaratıcılık ve kararlılıkla harmanlayan sosyal girişimler, 
iş dünyasına ve sosyal problemlerin çözüm sürecine güç kazandıracak yeni-
likler sunmayı hedefler. Şirketler ve sosyal kuruluşlar tarafından hayata geçi-
rilen projelerin amaçları üç temele dayandırılır:

• Projenin esası olarak konuşlandırılan sosyal, kültürel veya toplum-
sal hedefi belirlemek,

• Proje esnasında belirlenen sosyal hedeflere öncelik tanımak,
• Proje uygulamasının devamını sağlamak amacıyla ihtiyacı karşıla-

yacak oranda kâr amacı gütmek.

Sosyal girişimci; çevre, gençlik gibi çeşitli sosyo-ekonomik endeksli 
toplumsal sorun alanlarına çözüm sunacak yatırımları hedefler. Dinsel, etnik, 
ekonomik açıdan marjinalleş(tiril)miş gruplara yönelik istihdam ve gelir geti-
rici faaliyetler sunan projeler, bireylerin kendi kendilerine yeterliliklerine vur-
gu yapar. Bu grupların, yaşadıkları toplumun içerisinde görünürlüklerini art-
tırmayı ve sosyal güvenlik ağlarına olan bağlılıklarını rasyonel bir oranda 
azaltmayı hedefler.

Sosyal girişimcilik kavramının ortaya çıkışı 1960’lı yılların ortalarına 
rastlamaktadır.5 Girişimcilikte olduğu gibi, sosyal girişimciliğin de mutlak 
bir tanımı yapılamamaktadır. Kimi çalışmalar, sosyal girişimleri ticari kuru-
luşların beklentilerini sosyal etki (social impact) ile harmanlaması olarak ta-
nımlarken (Emerson ve Twersky, 1996), bir bölümü eylemin yalnızca sosyal 
etki boyutuna odaklanmıştır (Dees, 1998). Sosyal girişim kurumlarının bir 
kısmı ise yarattıkları etki ile eylemlerinin sosyal dönüşüm sürecine katkıda 
bulunabileceğine vurgu yapar (Ashoka Foundation, 2000).

Türkiye’de sosyal girişimciliği, kadın, çevre ve genç ekseninde ele alan 
bu çalışmada, ticari faaliyetin kendisi, sosyal dönüşüm üzerinde etkili bir araç 
olarak ele alınmıştır. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tarafından 
yapılan aşağıdaki tanım, çalışmanın özünü oluşturmaktadır:

5 Kayalar ve Arslan’a göre 1833’te William L. Garrison tarafından yayına hazırlanan kölelik karşı-
tı ilk gazete American Anti-Slavery Society ve sosyal reformcu Jane Adams’ın yoksul insanlara yar-
dım amaçlı kurduğu “Hull House”, sosyal girişimciliğin öne çıkan ilk örneklerinden bir kısmını 
teşkil etmektedir.
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“Sosyal girişimcilik, bireysel olarak ya da bireyler tarafından açılması plan-
lanan yeni bir kuruluşun elde ettiği kârı, toplumsal amaçları çerçevesinde 
yatırıma dönüştürdüğü kurumsal girişimleri kapsar.”6

GEM’in tanımına göre sosyal girişimcilik projelerinin ekonomik beklen-
tileri, uygulanması gereken stratejilerin giderlerine göre belirlenmektedir. Şirket 
stratejilerinin önemli bir parçası haline gelen kurumsal sosyal proje uygulama-
ları, bu anlayış çerçevesinde ortak başarıların elde edilmesini sağlamıştır.

Sosyal Girişimcilik ve Ticari Girişimcilik Farkı
Sahlman (1996) ekosisteme gönderme yapan araştırmasında girişimcilik için 
belirli bir bağlamda (context), aktör (people/resources), teklif (deal) ve fırsa-
tın (opportunity) bir araya gelmesinden –PCDO dengesi olarak– bahsetmek-
tedir. Austin ve arkadaşları bu girişimcilik modelini, ticari ve sosyal girişim-
ciliği kıyaslamak için yaptıkları uygulamada dikkate almışlardır. Burada ilk 
önerme, piyasa başarısızlığının sosyal ve ticari girişimci için farklı fırsatlar or-
taya çıkarmasıdır. İkinci unsur ise, ekonomik başarı ve sosyal değer yaratma 
anlayışının, iki kavram arasında farklılık göstermesidir. Diğer bir önermede 
de, iki girişimci tipinin farklı şartlara sahip olacağı, özellikle finansal piyasa-
lara erişim ve risk sermayesi konusunda iki örneğin farklılaşacağı savunul-
muştur. Son olarak performans yönetimi açısından da ticari girişimcinin so-
mut ve kantitatif metrikleri daha rahat geliştirip kullanabileceği, sosyal giri-
şimcilikte ise maddi olmayan unsurların (dolayısıyla ölçülme pratiği daha 
zor) ön planda olduğu vurgulanmıştır.

Bu noktada Austin’in altını çizdiği sosyal değer önermesi (social value 
proposition) PCDO modelinin ürettiği toplam değer üzerinden oluşmaktadır. 
Sosyal girişimcilikte sosyal değer fırsatı, insan kaynağı ve finansal kaynağın 
kesişim noktasında ortaya çıkar. Sosyal girişimci bu iç kaynakları dış bağlam-
la doğru bir şekilde bir araya getirme becerisine sahip olmalıdır. Bunu aynı 
zamanda farklı kurumları ve onların birbirini tamamlayacak özelliklerini 
dikkate alarak yapmalıdır (Austin, 2006). Bununla beraber Türkiye’de yapı-
lan bir derlemede Besler sosyal girişimcilik bileşenlerini; sosyal değer yarat-
ma, sosyal değeri yaratacak fırsatları görme, yenilikçi olma, kaynak yaratma 
ve sürdürülebilir olma olarak belirtmiştir (Besler, 2010).

6 Bu noktada sözü edilen sosyal kuruluş, yeni bir yapılanma olabileceği gibi, varolan sosyal kurum-
ların etki alanını arttırmak amacıyla büyüme amaçlı planladığı ortak projeler şeklinde de ortaya 
çıkabilir.



2. türkiye’de sosyal girişimcilik tanımı ve örnekleri 17

Temel kavramlar ve kişisel motivasyonların benzeşmesinin yanında, 
girişimler farklı yapılar içinde karşımıza çıkmaktadır. Tamamen piyasa şart-
ları ve tamamen sivil toplum öncelikleriyle yönlenen yapıların ara versiyonla-
rında ticari-sosyal girişimci unsurlara rastlanmaktadır (Şekil 2.2).

Türkiye’de Girişimcilikle İlgili Temel Tespitler  
ve Sosyal Girişimcilikle İlgili Durum
Mevcut ekonomik sistemin içerisinde özel sektörün önemi ve etkisi göz ardı 
edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Özel sektöre ilişkin olarak yapılacak biri-
kim ve yenilik endeksli yatırımlar, ekonominin büyümesine katkıda buluna-
cağı gibi yoksul kesimlerin gelirlerine iş olanakları sağlamak anlamında da 
olumlu sonuçlar verecektir. Yeni yatırımlar, ekonomik bağlamda, toplumun 
yoksul kesimlerine ucuz, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesi sunmasının yanı 
sıra, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin atılımlarıyla yeni iş alanlarının açıl-
masına da katkıda bulunabilmektedir (UNDP, 2004).

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında yapılan yatırımların beraberinde 
getirdiği problemler de göz ardı edilmemelidir. Özellikle gelişmekte olan ül-
kelerde uzun vadeli sermayeye erişimdeki sıkıntılar ve stratejik planlama ek-
sikliği, girişimcilerin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu anlamda 
önemli bir misyon üstlenen sosyal girişimcilerin, mümkün olduğunca geniş 

ŞEKİL 2.2
Ticari ve Sosyal Girişimler 

(Southcombe, 2010)

Geleneksel
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bir kitleye ulaşıyor olabilmesi ve kalıcı çözümler üretilebilmesi önemlidir. Bu 
konuda girişimciler, çok uluslu organizasyonlar, şirketler ve sivil toplum ku-
ruluşları gibi aktörlerden destek alabilmektedirler.7 Aktör seçimi konusunda 
titizlik gösterilmesi, yatırım, üretim, dağıtım, toplumsal bilinçlendirme ve he-
def kitleye ulaşım gibi süreçlerin verimliliği bakımından önem taşımaktadır.

Türkiye’de sosyal girişimcilerin kalkınmaya verdikleri önemin tartışıl-
dığı bir araştırmada, Ashoka ve Schwab Vakfı örneklemi içindeki 24 sosyal 
girişimcinin 17’sinin Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni doğrudan etkilediği, 4 ta-
nesinin de dolaylı olarak etkilediği görülmüştür. Dolaylı olarak etkileyen gi-
rişimler AKUT, Açıkradyo, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve ‘www.alisba-
gis.com.tr’dir. Yine de bu girişimler sürdürülebilir kalkınma alanında emek 
vermektedir. Doğrudan katkı sağlayanlar ise % 37,5 oranında çevre korun-
ması, %v 29 oranında yoksullukla savaşma (kadının ekonomik olarak güç-
lenmesi dahil), % 29 eğitim, % 16 çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması, % 
12,5 oranında da açlık çeken nüfusun azaltılması konularında faaliyet 
göstermektedir(Özdemir 2010).

TÜSEV‘in yaptığı “Sosyal Girişim ve Türkiye İhtiyaç Analizi Ra po-
ru”nda yer alan SWOT (İç Kaynak ve Dış Şartlar) analizinde Sosyal Girişim-
cilikle ilgili ortamda zayıf yönler ve tehditlerden bahsedilmiştir. Bu alanda 
özellikle tanım açısından bir kavram kargaşası olduğu, kurumsal yapıların 
yetersizliği, kısıtlayıcı mali düzenlemeler, kamuda muhatap eksikliği ve aşırı 
bürokrasiden söz edilir. Güçlü yanlar ve fırsatlar alanında; destekleyici altya-
pı ve iletişim ağları, iyi örneklerin varlığı, potansiyel teknolojik, mali ve insan 
kaynağı ile özel sektörle ilişkiler sıralanmıştır.

Ashoka gibi küresel bir kurumun, Türkiye’de sosyal girişimcilik ala-
nında durumla örtüşen tespitler yapıyor olması sevindiricidir. Ayrıca özellik-
le üniversitelerin hem yayın hem de merkez açma konusunda bu alana eğil-
mesi farkındalık yaratmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kadir Has, Özyeğin 
ve Boğaziçi üniversiteleri de bu konuya eğilmişlerdir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üyesi olduğu Laureate Üniversiteler 
Ağı’nın Onursal Başkanı ve ABD Eski Başkanı Bill Clinton da 2 Ekim 2010 
tarihinde yaptığı üniversite ziyareti sırasında 3 temel konudan bahsetmiştir. 
Bunlardan birincisi kişi ve kurumların karşılıklı etkileşim ve bağlılıkları, ikin-
cisi ülkelerarası ekonomik farkın gittikçe açılması, üçüncüsü de dünyanın 

7 Kâr amacı gütmeyen girişimcilerin ayakta kalabilmeleri ve hedefledikleri sosyal değerleri yaratma-
ları açısından, özel sektörün iş disiplininin ve sivil toplum örgütlerinin hedef kitlelere erişimindeki 
öneminin farkında olmaları gerekmektedir.
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sürdürülebilirliğinin olmamasıdır. Bu temel sorunların kesişim noktasında 
bulunan sosyal girişimciliğin üniversite yönetimi tarafından stratejik bir viz-
yonla dikkate alınması ve çağdaş genç girişimcileri yakalamaya yönelik giri-
şimlerde bulunması memnuniyet vericidir. 8

VAKA ÇALIŞMALARI ÜZERİNDEN YAPILAN  
DEĞERLENDİRMELER

Vakaların Ortak Yönleri Üzerinden Tartışma
UNDP tarafından koordine edilen “Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar: Türkiye’de 
Sosyal Girişimcilik Örnekleri” projesi, akademisyenlerin ve yazarların yer al-
dığı katılımlı yazım atölyesi (case-writeshop) toplantıları aracılığı ile bu alana 
veri sağlanması ve öngörü sunulmasına önayak olmuştur. Ele alınan beş va-
ka9 çalışmasında görüldüğü gibi, iş modeli seçimi ve uygulamaları gibi otur-
muş yapılar; Türkiye’de, yerlerini süreç esnasında alınan kararlara ve gerekli 
görülen yapısal değişikliklere bırakmışlardır (Tablo 2.2).

Ortak Hedefler ve Dayanışma Örnekleri
Bu çalışmada elde edilen bulgular; sosyal girişimcilerin başarıya ulaşmaların-
da, kurdukları iletişim ağlarının gücüne ve kurumlar arası dayanışmanın öne-
mine işaret etmektedir. Faaliyetleri ile elde ettikleri başarıyı “inanç”, “muci-
ze” ve “emek” gibi kavramlarla ilişkilendiren girişimciler, ekonomik ve yapı-
sal sorunlar ile karşılaştıkları durumlarda piyasadaki diğer girişimcilerden 
destek almakta, projelerinin ayakta kalabilmesi adına iyileşme (recovery) sü-
recini hızlandırmaktadırlar.

8 Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri. 15 Nisan 2011. http://www.bilgiggo.org/. 
9 Türkiye kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada ele alınan girişimciler, aynı zamanda Ashoka 

Türkiye üyeleridir.

5 Vakanın Ortak Yönleri

Ülke kârakteristikleri Temel ihtiyaçlara Dezavantajlı, Faaliyetleri bireysel
çerçevesinde sosyal ve erişimi olmayan ve kesimlerin, ilgili atılımlar olarak
ekonomik koşullara dezavantajlı kesimleri sosyal mecralardaki yansıtmak yerine, ekip
göre evrilen, esnek ve kapsayıcı, ihtiyaç temsilinde aşırılıktan ruhunun önemine
değişime açık iş durumunda piyasa mümkün olduğunca vurgu yapmak.
modelleri odaklı çalışma uzak durmak
 anlayışını benimsemek



20 2. türkiye’de sosyal girişimcilik tanımı ve örnekleri

Sosyal girişimcilik anlayışının Türkiye’de son elli yıl içerisinde şekillen-
diği göz önüne alındığında, sosyal girişimciler arasında bu tip dayanışma ör-
neklerine ve iş ortaklıklarına rastlamak şaşırtıcı değildir. Türkiye’de kapsayı-
cı piyasalar ve sosyal girişimcilik örneklerinin yer aldığı bu çalışma, 5 ayrı va-
kanın ortak yönlerinin belirlenmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, ku-

TABLO 2.2
İncelenen Vaka Analizleri

   Özel sektör
Kurum Değer İşbirlikleri desteği Ortak değerler

AYDER Engelsiz bir UNDP-DPT, Coca-Cola, - Enerji.
 toplum yaratma İstanbul Bilgi Vodafone.
 hedefi Üniversitesi,  - Adanmışlık.
  Babylon, Ghetto,
  OTTO-Santral,  - Tutku.
  Beyoğlu Sanat
  Galerisi, Mikado  - 25-30 yıllık
  Consulting.   bilgi birikimi.

Buğday Doğa ile GENÇTUR, – - Sosyal ağlar.
 uyumlu yaşamı   (Ashoka üyeliği)
 desteklemek, NTV, ATV,
 Know-how Airport Outlet  - Dominant ve
 paylaşımı Center, Yerel  güçlü kişilik.
  yönetimler.
    - Sosyal girişimin
Çöp(m)adam İnovasyon, KEDV, KAMER. Unilever. geleceği için kâr etme
 kadın iş gücünün   zorunluluğu.
 piyasaya   (virtuous-vicious
 katılımını   cycle)
 desteklemek
    - Yaşayarak öğrenme.
GENÇTUR Gençlere yönelik Buğday, Akademi, – 
 güvenilir hizmet Birleşmiş Milletler.  - Alternatif çözüm
 anlayışı sunmak   yolları üretme yetisi.

KEDV Dar gelirli SHÇEK, Citibank, - Rapor yazma ve
 kadınların yaşam Çöp(m)adam, Ideefixe, fon arama becerisi.
 standartlarını ve Kadının Sorunları Microsoft.
 ve işgücü ve Statüsü Genel
 potansiyelini Müdürlüğü, Milli
 arttırmak. Eğitim Bakanlığı,
  Sosyal
  Yardımlaşma ve
  Dayanışma
  Vakıfları.
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rumlar arası dayanışma örneklerinin somutlaştırılması açısından da üstlendi-
ği işlevi başarıyla yerine getirmiştir. Bu çalışmadan edinilen bulgular üzerine, 
girişimciler arasında var olan dayanışmaya somut örnekler üzerinden giderek 
değinmekte fayda vardır.

AYDER ve Düşler Akademisi
Engellilere yönelik sosyal politika geliştirme ve bunları hayata geçirme 

konusunda aktif bir rol üstlenen AYDER ve Düşler Akademisi, toplumsal 
farkındalık yaratma amacı ile engelli bireylerin toplumsal hayata entegre ol-
ma sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bulgular, AYDER ve Düşler 
Akademisi’nin engelliler için çözümler sunan ender kurumlardan biri olduğu-
nu işaret ederken, bu alanda yeni girişimlere ihtiyaç duyulduğunu da gözler 
önüne sermektedir.

Bu çalışmada ele alınan diğer 4 vaka ile özellikle dezavantajlı kesimle-
ri kapsama ve bu kesimlerin temsilinde aşırılıktan uzak durma noktalarında 
kesişen AYDER ve Düşler Akademisi, aynı zamanda Avrupa Birliği Gençlik 
Programı olan Avrupa Gönüllü Hizmeti’ni sağlayan GENÇTUR aracılığı ile 
yabancı gönüllü akışını düzenli olarak sağlamaktadır.

GENÇTUR
Bir sosyal girişimcilik örneği olmasının yanı sıra başarılı bir sürdürü-

lebilir iş modeline sahip olan GENÇTUR, 1979’dan bu yana toplumun ya-
pısına özgü ve yenilikçi hizmetler sunarak, ileri görüşlülüğü toplumsal fay-
daya dönüştürmeyi başaran kurumlardan biri olarak hizmetini sürdürmek-
tedir.

Kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’de yaşayan gençlerin sosyal, 
kültürel, bilimsel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla birçok 
ilki gerçekleştiren GENÇTUR AYDER ve Düşler Akademisi ile yabancı gö-
nüllü akışı sağlama konusunda sürdürdüğü ilişkisinin yanı sıra, 2006 yılın-
da Buğday Derneği tarafından yürütülen ve Türkiye’de organik tarım yapı-
lan çiftliklere gönüllü ve konuk yerleşimlerini sağlayan TaTuTa (Tarım-Tu-
rizm-Takas) projesinin yerleşimlerini üstlenerek girişimciler arasındaki da-
yanışmayı somutlaştıran bir başka örneğe daha imza atmıştır. GENÇTUR 
aynı zamanda 1979’dan bu yana varlığını sürdürerek sosyal ve ekonomik 
koşullara göre evrilen, esnek bir iş modeline sahip olduğunu gözler önüne 
sermiştir.
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Buğday
Türkiye’de ekolojik yaşam alanında faaliyet gösteren Buğday Derneği, 

kurulduğu tarihten bu yana katma değer yaratan % 100 Ekolojik Pazar, 
BAHÇE ve TaTuTa gibi projelere imza atarak ekolojik yaşam bilincinin ve 
duyarlılığının gelişimine katkıda bulunmuştur. Faaliyetlerini bireysel atılım-
lar olarak lanse etmek yerine ekip ruhunu ön plana çıkaran Buğday Derneği, 
bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olan ekolojik dengenin korunması yolun-
da insana ve doğaya karşı bütünsel bir yaklaşımı benimseyen bir kurumdur. 
Gönüllülük esasını ihtiyaç durumunda piyasa odaklı çalışma anlayışıyla pe-
kiştirmiştir. Türkiye’deki sosyal girişimcilerle de iletişim içerisinde olan der-
nek, kurucusu Victor Ananias’ın hayatını kaybetmesi sonucu diğer girişimci-
ler tarafından destek görmüştür. AYDER’in desteklediği Social Inclusion 
Band’in 28 Mart 2011 tarihli konserini Ananias’a ithaf etmesi, bu dayanış-
manın somut örneklerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Çöp(m)adam
Atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürülebilir ürünler üreten Çöp(m)

adam, Ayvalık’ta kurduğu atölyesinde yörede yaşayan kadınlara iş imkânı 
sunarak ve ortaya konulan emeğin karşılığını alma fikrini benimseyerek yola 
çıkmıştır. Ana sponsor Unilever’den alınanların yanı sıra yerel halktan ve be-
lediyelerden toplanan ambalaj, cam ve plastik gibi atıkları eğlenceli ürünlerin 
üretiminde değerlendiren Çöp(m)adam, kadınlara istihdam yaratması ve atık 
yönetimine katkıda bulunması bakımından karakteristik bir sosyal girişim 
olarak ön plana çıkmaktadır.

İhtiyaç durumunda piyasa odaklı çalışma anlayışıyla yürütülen ve kâr 
amacı gütmeyen kurum, kadınların istihdamına vurgu yapan bir diğer dernek 
olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile de iletişim içerisindedir. 
Greengoods.com ve Ecodunya.com gibi internet sitelerinde satışa çıkan çan-
talarıyla müşteri potansiyelini artıran girişimciler, KEDV’in desteğiyle çanta-
larının aynı zamanda Karınca Mağazaları’nda satışa sunulmasının mutlulu-
ğunu yaşamaktadırlar.

KEDV
1986 yılında kadın emeğini değerlendirmek, kadınların yaşam kalitesi-

ni artırmak ve ekonomik durumlarını güçlendirmek amacıyla kurulan 
KEDV, dar gelirli kadınların yaratma gücü ve hayat deneyimlerinden gelen 
uzmanlıklarına inanır. Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan 
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KEDV; merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile 
iletişim içerisindedir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarca 
düzenlenen bölgesel ve küresel toplantılara katılımının yanı sıra, KEDV aynı 
zamanda Citibank, Ideefixe, Estore ve Microsoft gibi şirketlerle ve kendi gö-
nüllüleriyle çalışmaktadır.

Bu çalışmada gözlemlenen dayanışma örnekleri, hem projelerin sürdü-
rülebilirliğine engel teşkil etme potansiyeli barındıran sorunları ortadan kal-
dırmakta, hem de pazarda alternatif iş modelleri oluşturmaları sebebiyle dış-
lanma (exclusion) tehlikesiyle karşı karşıya olan sosyal girişimcilerin bu risk-
le başa çıkmalarını kolaylaştırmaktadır.

Girişimcilik Çerçevesi İçerisinde  
Sosyal Girişimciler Üzerine Bir Değerlendirme
Çalışmaya konu olan sosyal girişimlerin başarısının arkasında yatan yegâne 
sebep, toplum tarafından değer atfedilen sosyal konuya eğilim göstermeleri 
değildir. Sosyal girişimlerin her biri, başarılı bir girişimcinin taşıması gereken 
ortak etik değerlere sahiptir.

Araştırmamız süresince karşılaştığımız tablo, her vakanın girişimcilik 
modelinin ve başarısının temelini, Global Entrepreneurship Monitor’ın 
(GEM) ana destekçilerinden Bobson College Girişimcilik Kürsüsü başkanı 
Andrew Zacharakis tarafından sunulan 5 bileşenin oluşturduğunu göster-
mektedir (Şekil 2.3).

ŞEKİL 2.3
ZACK Başarı Yıldızı 

(Zacharakis ve diğerleri, 2011)

Tutku

Bilgi

Başarı

Sosyal AğEnerji

Adanmışlık
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Bu görüşe göre araştırmada, Austin ve arkadaşlarının sosyal değer 
önermesi olarak tanımladıkları sosyal değerle finansal değerin ortasında bu-
lunan ve Zacharakis’in sunduğu başarı, tutku ve adanmışlıkla yola çıkmış ve 
devam etmiş; işin içine bilgi ve enerjisini katmış ve doğru sosyal ağların des-
teğiyle beslenmiş girişimler görülmektedir. Her örnekte bu özelliklerden bir 
veya birkaçı daha baskın olarak ön plana çıkmaktadır, ancak tüm girişim 
modelleri bu özellikleri bulundurmaktadır.

Bilgi Birikimi
Bu çalışmada ele alınan her bir sosyal girişimcinin geniş bir bilgi biri-

kimine sahip olduğu görülmektedir. Şayet başarı ile kendileri arasında engel 
olabilecek bir bilgi eksikliği tespit ederlerse, girişimciler her ne pahasına olur-
sa olsun bu açıklarını kapatmaktan kaçınmamaktadırlar. Bu duruma bir ör-
nek olarak, Çöp(m)adam’ın kurucularından Tara Hopkins’in, ambalaj atı-
mından çanta yapım yönetimini Meksika’daki bir cezaevinde öğrenmesi veri-
lebilir.

Çöp(m)adam kurucularının sahip oldukları bilgi birikimi uzun yıllara 
dayanan tecrübe ve uygulamaların sonucudur. Projenin yaratıcılarından Ta-
ra Hopkins, Sabancı Üniversitesi’nde Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) 
birimini kurmuş, aynı zamanda birimin direktörlüğünü de üstlenmiştir. Hop-
kins, girişimini kurduğu dönemde, ihtiyaç duyduğu özel bilgiyi know-how 
paylaşımı ile Meksika’dan almıştır. Çöp(m)adam vaka çalışmasının yazarları 
Gresi Sanje ve Yılmaz Ergun Dinç, Hopkins’in ilham alma sürecini şu sözler-
le dile getirmektedirler: “Hopkins, Meksika’da ambalaj atıklarından çanta 
yapma ile ilgili bir çalışmaya rastlar ve ilginç bulduğu bu projeyi yöneten so-
rumlu kadınla iletişime geçerek hemen Meksika’ya gider. Meksika’ya gidince 
bu çalışmanın bir cezaevinde yapıldığı bilgisini edinir ve bir hafta boyunca ce-
zaevindeki mahkûmlarla çalışarak ambalaj atıklarından çanta üretme yönte-
mini öğrenir.”

AYDER vakasında da bilgi edinme konusunda gösterilen benzer bir 
özene rastlanır. Sosyal girişimin kurucusu olan Ercan Tutal, büyük bir karar-
lılık örneği sergileyerek eksik olduğunu düşündüğü bilgileri edinebilmek adı-
na girişimini bir yıl boyunca askıya almıştır. Bu da başarılı bir sosyal girişim 
için bilginin ne kadar önemli olduğu konusunda çarpıcı bir örnektir. “Zayıf 
bir başlangıcın çok iyi bir fikri öldürebileceğini” savunan Tutal, güçlü bir 
başlangıç yapabilmek adına projeyi bir seneliğine durdurur ve kendisini bu 
alanda geliştirmek için hızlı bir eğitim sürecine girer. Bu bir senelik zaman di-
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liminde yurtdışında Uluslararası Engelli Dalgıçlar Federasyonu’nun yürüttü-
ğü çalışmalara dahil olur ve çeşitli eğitimlere katılır. Engelli dalışı alanında 
eğitmen eğitmenliği derecesine yükselmesinin ardından Ercan Tutal ülkesine 
geri döndüğünde artık alanında uzmanlaşmış bir duayen haline gelir” (Serah 
Bahadırlı ve Seda Gül’ün vaka çalışmasından).

GENÇTUR’un başarısının arkasında ise, otuz yılı aşan bilgi ve tecrü-
be birikimi vardır. Kurucular, gönüllü hareket faaliyetlerini üniversite yılla-
rı ve sonrasında uluslararası gönüllü çalışma kampları ile sürdürmüşlerdir. 
Edindikleri bilgi ve tecrübe birikimi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
çeşitli platformlarda onlara söz ve temsil hakkı sağlamıştır. (GENÇTUR, 
ALLIANCE, FIYTO, ISTC, WYSTC ve CCIVS gibi uluslararası gençlik or-
ganizasyonlarının üyesidir.) GENÇTUR çalışanları, sosyal girişimlerinin 
başarısının arkasında yatan unsurları verimli bir ekip çalışması ve herkesin 
farklı bir alanda güçlü olması olarak tanımlamaktadırlar. Bu kalabalık eki-
bin bireysel düzeydeki bilgi birikimleri, GENÇTUR’un 30 yıldan uzun bir 
süre ayakta kalmasını sağlamıştır. Otuz yılın birikimini rafine ettikleri yeni 
sosyal girişimlerine, bilgi ve tecrübeye atfettikleri önemi ve öğrenmeyi ada-
mışlardır.

Buğday’ın temellerinde de yine uzun soluklu bir bilgi birikimi ve bilgi 
üretme süreci yer almaktadır. Viktor Ananias’ın ekolojik yaşamla tanışması 
çocukluk yıllarına uzanır. Daha sonraki yıllarda ise Viktor, üniversite öğreni-
mini yarıda keserek bu alanda çalışmaya başlamıştır. Viktor ve çevresindeki 
gönüllülerin hazırladıkları tek sayfalık Buğday bültenleri zaman içerisinde ge-
lişerek Türkiye’nin ekolojik yaşam hakkındaki en kapsamlı kaynağı olmuş-
tur. Yine Buğday sosyal girişimi ve üyelerinin ortaklaşa oluşturdukları bilgi 
havuzunun Türkiye’de benzeri bulunmamaktadır. Girişimin kurucusu olan 
Viktor ve diğer Buğday üyeleri, bu bilgi birikimini Türkiye’nin sosyal girişim 
alanındaki politikaların belirlendiği kamu platformlarına kadar taşımış ve 
Buğday, girişimcilerini aranan birer danışman haline getirmiştir.

KEDV ise, girişimin kurucusu olan Şengül Akçar’ın seksenli yıllarda 
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi esnasında 
hazırlamakta olduğu bir proje ile doğmuştur. Sonraki yıllarında KEDV, 
bilgiye ve bilgi üretimine hep önem atfetmiş, ürettiklerini yerli ve uluslara-
rası kuruluşlarla paylaşmıştır. KEDV’in sahadaki tecrübesi ile akademik 
bilgiyi harmanlayarak ve rafine ederek oluşturduğu bilgi birikimi, derneği 
Dünya Bankası gibi kuruluşlara tavsiyelerde bulunur bir kurum haline ge-
tirmiştir.
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Sosyal Ağ
Sosyal ağ girişimcilere kendi ekiplerinde bulunmayan bilgi, yetenek ve 

kaynaklara ulaşma imkânı sağladığından, girişimciler için tamamlayıcı ve ile-
riye götürücü bir özelliktir. Beş sosyal girişim modelinde de, sosyal ağın son 
derece önemli olduğunu ve başarılarının kritik faktörlerinden bir tanesi oldu-
ğunu gözlemlemekteyiz. Belirtmek gerekir ki, beş sosyal girişimcinin her biri 
bir dönem Ashoka üyesi olmuşlardır.

Çöp(m)adam’ın kurucularından Tara Hopkins’in, uzun yıllar boyunca 
Sabancı Üniversitesi’nde TDP yöneticiliği yapması sayesinde Türkiye’de bu 
alanda çalışan birçok kurum, kuruluş ve kişi ile irtibat sağlanmıştır. Sosyal gi-
rişimin Sabancı Üniversitesi’nde başlamış olması sayesinde üniversitenin güç-
lü ve etkili isimlerinden oluşan sosyal ağından bir hayli faydalanılmıştır. Bu-
nun yanı sıra Sabancı Üniversitesi öğrencileri de mezun olduklarında toplum-
sal duyarlılık projeleri programı aracılığı ile haberdar oldukları Çöp(m)adam 
projesine desteklerini sürdürmüşlerdir. Çöp(m)adam, en kritik işbirliklerini 
bu sosyal ağ sayesinde sağlamıştır.

AYDER, çok yönlü ve başarılı bir sosyal ağ yönetimi sergilemekte 
olup, varoluşundan bu yana kurulan ilişkileri sayesinde hızla ilerlemektedir. 
Girişimin kurucusu Ercan Tutal’ın bu konuda istisnai bir başarı sergilediğini 
söylemek mümkündür. Çalışmalarının başlangıcında stratejik bir kararla he-
def kitle olarak bireyleri değil, üye oldukları dernekleri seçmişlerdir. Sonra-
sında edindikleri bilgi ve tecrübe birikimi, AYDER’i bu alandaki uluslararası 
temsilci ve ortaklardan biri haline getirmiştir. Çalışmalarının merkezinde yi-
ne özel sektörle işbirliği yaparak geliştirdikleri bağlantılar yer almaktadır. Bu 
ilişkiler, AYDER’in çok katmanlı sosyal ağ stratejisini gösterdiği gibi, girişim-
cilerin diğer kuruluşlarla olan güçlü irtibatını da gözler önüne sermektedir.

GENÇTUR, üyelerinin uzun yıllar uluslararası gönüllü çalışma kamp-
larında edindikleri bilgi, tecrübe ve sosyal ağ sayesinde kuruluşundan hemen 
sonra, UNESCO, CCIVS gibi uluslararası gençlik organizasyonlarının üyesi 
olmuştur. GENÇTUR’un genişleyen sosyal ağı, 1983’te alınan ALLIANCE 
üyeliği ile pekiştirilmiştir. Girişimciler, aynı zamanda gönüllülerini diğer 
STK’ların projelerine entegre ederek, STK’lar arasındaki bilgi transferinin 
akışını sağlamaktadırlar. Gönüllü bireylerden oluşan bu organik sosyal ağ, 
GENÇTUR’un sahadaki birçok kuruluşla irtibatta kalmasına önayak olmak-
tadır. Örnek olarak, bu çalışmaya konu olmuş sosyal girişimlerin birçoğunda 
(Buğday ve KEDV gibi) GENÇTUR’un sağladığı gönüllülerin çalışması veri-
lebilir.
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Buğday’ın gelişimi kelimenin tam anlamıyla sosyal ağın organik büyü-
mesine dayanmaktadır. Köy pazarında başlatılan bu sosyal girişim örneği, sa-
hada geliştirilen sosyal ağ sayesinde bir dükkâna taşınmış, dükkânın müda-
vimlerinin sağladığı imkânlarla da bir restorana dönüştürülmüştür. Bu resto-
randa geliştirilen ve tamamen güvene dayalı sosyal ağ sayesinde Buğday, Bod-
rum’dan İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul’da da genişleyen sosyal ağı aracılığı 
ile Buğday, kendisini hızla yenileyerek büyümeye devam etmiştir. Buğday 
canlı bir organizma gibi yayıldığı satıh üzerinde ayakta kalma dürtüsüyle en 
uygun forma bürünmeyi başarmaktadır. Dernek, aynı zamanda sosyal ağını 
Buğday dergisi ve dernek üyeliği yoluyla sürekli olarak genişletmektedir. Buğ-
day dergisi aracılığıyla, dernek üyelerinin diğer etkinlikleri ve sosyal ağa bağ-
lılıkları sürdürülebilir kılınmaktadır.

KEDV’in kuruluşunda ihtiyaç duyulan kaynaklara ise Şengül Akçar’ın 
kişisel sosyal ağı sayesinde ulaşılmıştır. Kişisel ağları takiben, Türkiye’nin en 
büyük kadın kooperatif ve yuva ağı oluşturulmuştur. KEDV, bugünkü iş mo-
delini de güçlü sosyal ağları üzerine konumlandırmıştır.

Uzun yıllar boyunca çalışarak tesis ettikleri güven sayesinde girişimci-
lerin ulaştıkları sosyal ağları, sosyal girişimcilerin bireysel olarak sahip ol-
duklarının ötesinde imkânlara kavuşmalarını sağlamıştır.

Enerji
Girişimcileri harcadıkları enerji açısından değerlendirdiğimizde, nor-

mal bir işin gerektirdiği haftalık 40 saatlik bir mesainin üzerinde bir gayretle 
çalıştıklarını görmekteyiz. Birçoğu, sosyal girişimleri için sarf ettikleri enerji-
yi kendi kişisel zamanlarından fedakârlık ederek sağlamaktadır. Örneğin, 
KEDV’in kurucusu olan Şengül Akçar, özellikle sosyal girişimciliğinin ilk yıl-
larında ailesine ayırdığı zamandan daha fazlasını işine ayırmıştır. Akçar, bu 
dönemde aile bireylerinin maddi-manevi desteğinin yanı sıra, kendisine karşı 
bu konuda anlayışlı olmalarının da başarısında etkili olduğunu özellikle vur-
gulamaktadır.

Çöp(m)adam’ın kurucusu olan Tara Hopkins, işiyle daha yakından il-
gilenebilmek için vaktinin çoğunu Ayvalık’ta geçirmektedir. Ercan Tutal, 
uzun yıllar boyunca sosyal girişimin aktivite ve yapısı gereği gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar konser organizasyonlarında, etkinlik ya da eğitim sahaların-
da çalışmaktadır. GENÇTUR çalışanları geriye dönüp baktıklarında, kişisel 
zamanlarının önemli bir kısmını herhangi bir fazla mesai ücreti beklemeden 
girişimleri için ayırdıklarını vurgulamaktadırlar. Viktor Ananias Anais için 
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ise Buğday, bir iş değil, hayatı yaşama biçimiydi. Hayatının her alanında Buğ-
day’ın öngördüğü ekolojik yaşam prensiplerinin savunuculuğunu yapmak-
taydı. Dolayısıyla Viktor’un hayatını iş ve kişisel yaşam olarak birbirinden 
ayırmak mümkün değildi, çünkü Viktor, adeta Buğday’ı yaşıyordu.

Adanmışlık
Zor zamanlarda yılmadan, enerjiyle çalışabilmek ancak adanmışlıkla 

mümkün olmaktadır. Kâr amaçlı bir girişimin aksine, belirli bir süre sonra 
olgunluğa ulaşıp elde edilen gelirle sorunların çözüldüğü bir kurum, bir sos-
yal girişimcinin belki de hiçbir zaman ulaşamayacağı bir lükstür. Adanmış-
lık olmasa idi, sürekli karşılaşılan zorluklar, kimi zaman yerli yerine oturma-
sı otuz yılı aşan sosyal girişimlerin zorluklar karşısında pes etmesi ile sonuç-
lanabilirdi. Geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki GENÇTUR’un kuru-
cuları, karşılaştıkları zorlukları adanmışlıkları ile aşmış ve yaptıkları işe 
inanmaları sayesinde, çizgilerinden ödün vermeyerek sürdürmeyi başarmış-
tır. Kurum bugün de başarılarına yenilerini ekleyerek yoluna devam etmek-
tedir. Yine aynı şekilde AYDER, defalarca kaynak sıkıntısı yaşamış bir ku-
rum olmasına rağmen hiçbir zaman yılmadan, alternatif çözümler geliştire-
rek yolculuğuna devam eden bir diğer sosyal girişim modeli olarak ön plana 
çıkmaktadır.

Tutku
Sosyal girişimcilikte kâr amacı güdülmediğinden, girişimcinin maddi 

kazanç elde etmesi neredeyse mümkün değildir. Girişimcinin kişisel ve profes-
yonel tutkusu, işine devam etmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Sosyal gi-
rişimciye güç aşılayan yegâne değer tutkudur. GENÇTUR çalışanlarının yeri 
geldiğinde maaş almadan çalışmaya devam etmesini sağlayan, Çöp(m)adam 
ve KEDV kurucularının kişisel kazançlarının yatırıma dönüşmesini sağlayan 
faktör de tutkunun ta kendisidir. Buğday ve AYDER de yine benzer bir şekil-
de başarılarını, kurucuların hayatlarından ve kaynaklarından önemli bir payı 
sosyal girişimlerine ayırmasına borçludur.

Her bir girişim modeli kendine özgü olmakla beraber, 5 vakada da bir 
sosyal olguya odaklanma ve tutkuyla zorluklara rağmen sürdürülebilir kılma, 
kaynakları doğru kullanma, özgün gönüllü politikaları geliştirme, birikim, 
uluslararası deneyim ve teoriye önem vererek katma değer üretme, Ashoka 
gibi bir küresel ağı ve özel sektör şirketleri dahil birçok paydaşı kapsayan bir 
vizyonu görmekteyiz.
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Sosyal Girişimciliğin Ekosistemi
Büyüyen kapsayıcı piyasalar (GIM) girişimi bağlamında geliştirilen analiz 
araçlarının en önemlilerinden biri strateji matrisidir. Bu matris göz önünde 
bulundurularak, birinci faz vaka çalışmaları için 50 adet kapsayıcı iş modeli 
üzerine vaka çalışması yapılmıştır. Bu 50 vakanın karşılaştıkları engeller beş 
ana başlık altında toplanmıştır:

• Pazar Bilgisi
• Yasal Çerçeve
• Fiziksel Altyapı
• Bilgi ve Beceriler
• Finansal Hizmetlere Erişim

Bu kısıtları aşabilmek amacıyla, girişimcilerin geliştirdikleri stratejiler 
ise, yine beş başlık altında kategorize edilmiştir: Ürünleri ve Süreçleri Uyarla-
ma, Pazar Kısıtlamalarını Kaldırmak için Yatırım, Dezavantajlı Kesimin 
Güçlü Yönlerini Destekleme, Kaynakları ve Yetenekleri Birleştirme ve Hükü-
metler ile Politika Diyaloğu Kurma. Matris, hangi engeller için hangi çözüm-
lerin geliştirildiğini, bir bakışta görebilmeyi sağlamaktadır (Bkz. Tablo 3.3).

Pazar Bilgisi
Pazara ve

sosyal değere
uygun ürün

Sosyal ağ
oluşturma

Diğer STK’lar
ile ortak
hareket

Dual yapı Savunuculuk

Gönüllülük
Kurucuların
eğitimi için

yatırım

Yerel yönetim ve
Özel sektörle

işbirliği

Kapasite
oluşturmak için
ortaklık kurma

Ürünleri ve
süreçleri
uyarlama

Kaynakları ve
yetenekleri
birleştirme

Hükümetler ile
politika diya-
loğu kurma

Dezavantajlı
kesimin güçlü yön-
lerini destekleme

Pazar kısıtlama
larını kaldırmak

için yatırım

Yasal Çerçeve

Fiziksel
Altyapı

Bilgi ve
beceriler

Finansal
hizmetlere

erişim

TABLO 2.3
GIM Strateji Matrisi
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Beş vakayı incelediğimizde, girişimcilerin faaliyet gösterdikleri pazar/
alan/sektöre ulaşabilmek için ürünleri ve süreçleri uyarladıklarını, dezavan-
tajlı kesimlerin güçlü yönlerinden faydalandıklarını, kaynaklarını ve yetenek-
lerini birleştirerek, alana/sahaya ürün ve servislerini ulaştırdıklarını görmek-
teyiz. Örnek vermek gerekirse GENÇTUR, hitap ettiği genç öğrencilerin gö-
nüllü kamplarına katılmasını, ailelerinin GENÇTUR’a güvenerek bu öğrenci-
lere izin vermesi sayesinde yürütebilmektedir. Bu durum, GENÇTUR’un, 
uzun yıllar boyunca sosyal değerlere bağlı olarak çalışmasıyla kazandığı bir 
değerdir. Aileler ve gönüllüler, GENÇTUR’un, sosyal değerlerden ödün ver-
memek için gerektiğinde kârdan feragat ettiğini bilmektedirler. Örneğin, 
GENÇTUR ticari boyutunun ön plana çıkması sonucu sosyal değerinin azal-
dığını düşündüğü au-pair’lik servislerinden çekilmekte tereddüt etmemiş, fay-
dalanıcılarının beklentilerine ve sosyal değerlere sadık kalarak varlığını sür-
dürmeyi tercih etmiştir. Diğer taraftan, KEDV ve AYDER, dezavantajlı kesi-
min gücünden faydalanmak için iş modellerini sosyal ağlar üzerine inşa etme-
yi tercih ederken; Buğday, yeni yeni güç kazandığı bir alanda TaTuTa siste-
minin işleyebilmesi adına GENÇTUR ile el ele vermiştir.

Önemli bir kısıt olarak ön plana çıkan yasal çerçeve ise, sosyal girişim-
cilerin tamamının önüne çıkan ve belki de karşılaştıkları en ciddi sorun ola-
rak değerlendirilmektedir. Sosyal girişimcileri incelediğimizde, hepsinin aynı 
ortak sebepten dolayı –yasalar tarafından tanımlanmamak– dernek/şirket, 
dernek/vakıf, dernek/iktisadi işletme ve benzeri ikili yapıları benimsediklerini 
görmekteyiz. Bu anlamda tek istisna, Çöp(m)adam’dır. Kâr amacı gütmeyen 
Çöp(m)adam, bugün kâr amacı güden birçok şirketten daha fazla vergi ver-
mektedir. Bu durum kâr amacı gütmeyen şirketlerin yasa tarafından tanım-
lanmamasından ve tanınmamasından kaynaklanmaktadır.

Yasal kısıtlamaları aşmak üzere sosyal girişimciler çeşitli platformlar-
da savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedirler. Bunun yanında, hükümetler 
ile politika oluşturmaya yönelik diyalog kurma çabası, sadece bu konuyla sı-
nırlı kalmamaktadır. Bugün engellilik alanında Türkiye’nin en etkili dernek-
lerinden birisi olan AYDER, en verimli uygulamaları hayata geçirip kamu po-
litikalarını etkilemeyi seçen kurumlardan biri olarak, UNDP ile olan işbirliği-
ni sürdürmektedir. Diğer taraftan, KEDV ve Buğday, kendi sosyal ağlarında-
ki yerel ve uluslararası kamu kuruluşlarına sahadaki tecrübelerini aktararak 
politika sürecini etkileme yönünde çaba göstermektedirler.

Öz sermayesini kurucularının azminden alan bu sosyal girişim model-
leri, fiziksel altyapı yatırımlarına dair sorunları, yerel yönetim ve özel sektör 
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ile işbirliklerini sürdürerek çözmektedirler. AYDER, yerel yönetimlerin sağla-
dığı tesislerde alternatif kampları organize etmekte, Beşiktaş ve Ataşehir Be-
lediyesi’nin sağladığı fiziksel mekânlarda Düşler Akademisi projesini uygula-
maktadır. Bir diğer örnek olarak KEDV, fiziksel altyapı sorununu yerel yöne-
timlerle işbirliği yaparak çözüme ulaştırmaktadır. Buğday, % 100 ekolojik 
pazarlarını, yerel yönetimlerin tahsis ettiği zaman ve mekânlarda kurmakta-
dır. GENÇTUR ise, Türkiye’nin her yerinde kamu yararı güden kuruluşların 
uyguladığı projelere gönüllü olarak katkı sağlamaktadır. Gönüllülerin tahsis 
edilen mekânlardaki temel barınma gereksinimleri, kamu kuruluşları tarafın-
dan sağlanmaktadır.

Eksik olan bilgi ve becerilerin sağlanmasında gönüllülük, en önemli 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. AYDER, aynı GENÇTUR gibi iş mode-
lini tamamen gönüllülük esası üzerine kurmuştur. Yine bu bakımdan benzer 
bir örnek teşkil eden KEDV, sağladığı servisleri çeşitlendirebilmek amacıyla 
gönüllülerin yeteneklerinden faydalanmaktadır (Kooperatiflerde yabancı gö-
nüllüler aracılığıyla dil eğitimi hizmeti sunmak gibi). Buğday ise, üyelerinin 
her aşamadaki aktif gönüllü çalışmalarıyla varlığını sürdürmektedir.

Bilgi ve becerilerin yetersiz kaldığı durumlarda sosyal girişimlerin kay-
naklarını ve yeteneklerini birleştirerek ortaklıklar geliştirdiğini de sık sık gör-
mekteyiz. Bu ortaklıklara örnek olarak, Buğday ve AYDER’in GENÇTUR’la 
olan işbirliklerini verebiliriz.

Bir sosyal girişim projesinin başarılı olmasında sermaye altyapısının 
olduğu kadar (uyarlanan ürün ve süreçler, pazar kısıtlarını ortadan kaldırıcı 
yatırım modelleri, bilgi ve beceriler), bağlamı etkileyen diğer faktörlerin de et-
kisi yadsınamaz (Bkz. Tablo 3.2). Vakıf/dernek, kooperatif veya bir şirket 
sponsorluğunda hayata geçirilen projelerin sermaye altyapılarının farklılıklar 
göstermesinden ötürü, uygulanan politikalar ve medya desteği gibi faktörle-
rin etkisi de ayrışmalar gösterecektir. Tüm bu faktörler, projeyi yürüten ku-
rumun fiziksel alt yapısı ve pazar bilgisiyle de etkileşim içindedir.

Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar çalışması sırasında var olan durumu or-
taya koyan strateji matrisi özellikle finansal hizmetlere erişim konusundaki 
eksikliği açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

SONUÇ
Türkiye için yeni bir kavram olan sosyal girişimciliğin topluma olan katkısı-
nın ileride katlanarak artması için, kolaylaştırıcı yasal düzenlemelerin kısa 
zaman içerisinde yapılmasının gerektiğini gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda, 
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sosyal hedefler ile girişimcilik prensiplerinin harmanlanarak, sınırlı kaynakla-
rı etkin bir biçimde kullanan ve topluma büyük ölçüde fayda sağlayan bu ku-
ruluşların etki analizlerinin yapılması kamuyla paylaşılması büyük önem ta-
şımaktadır. Sağlanması öngörülen etki analizi ve yasal çerçeve sayesinde, sos-
yal girişimcilik kavramının tanınırlığı artacak ve önemi daha iyi anlaşılacak-
tır. Toplum içerisinde en kısıtlı imkânlara sahip olan dezavantajlı gruplara 
yüksek kalitede ürün ve hizmet ulaştıran ve onların ürettikleri ürün ve hiz-
metlerin pazara ulaşmasına aracılık eden sosyal girişimcilerin önemine, UN-
DP tarafından hayata geçirilen bu proje aracılığıyla bir kez daha vurgu yapıl-
dığı inancını taşımaktayız.
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Çöp(m)adam:  

Ev Hanımlarına Çöpten İstihdam Yaratmak
Gresı Sanje - Yılmaz Ergun Dinç

YAPISAL ORTAM
76 milyon nüfusu ve ortalama 500 milyar dolarlık GSYİH’si ile Türkiye, dün-
yanın 17’nci büyük ekonomisi olarak uluslararası arenada yerini almakta-
dır.1 Büyüme hızlı sürekli yükselen Türkiye’de bu başarılı tabloya rağmen ka-
dınların işgücüne katılım oranı oldukça düşük bir seyir izlemektedir. 2009 yı-
lında Dünya Bankası tarafından Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile birlikte 
yayımlanan ‘’Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici-
ler ve Politika Çerçevesi’’ raporundaki veriler de Türkiye’de kadın istihdamı 
durumunun çok olumlu olmadığını ortaya koymaktadır. Rapora göre 1988’-
de Türkiye’de % 34 seviyesinde bulunan kadınların işgücüne katılım oranı-
nın 2008 yılında % 21,6’ya düştüğü görülmektedir. Bu oranın Avrupa Birli-
ği ve OECD ülkelerindeki oranlarla karşılaştırıldığında oldukça düşük oldu-
ğu anlaşılmaktadır (Grafik 3.1).2

Bu düşüşün ana nedenlerinden biri tarımda istihdamın azalmasına 
bağlanmaktadır; zira tarımda yoğunlaşan kadın emeği, tarımdaki istihdamın 
daralmasına bağlı olarak işgücü dışına çıkmaktadır. Kentlerde kadınların iş-
gücüne katılımında bir artış görülmekte, ancak kentteki bu artış, tarımda ya-
şanan azalmayı telafi edici boyutlara ulaşmamaktadır.3 Yine de Türkiye ge-

1 “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “İnsani Gelişme Raporu: Türkiye’de Gençlik”, 2008.
2 Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası, “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilim-

ler, Belirleyiciler ve Politika Çerçevesi Rapor No 48508-TR”, 2009.
3 Toksöz, Gülay, “Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu”, Uluslararası Çalışma Örgütü, Ankara, 

2007.
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nelinde çalışma fırsatı elde eden kadınların % 45’i tarım sektöründe yer al-
makta ve bu % 45’lik oran içinde % 98’inin sosyal bir güvencesi bulunma-
maktadır. Tüm sektörler ele alındığında ise çalışan kadınların % 58’inin ka-
yıt dışı çalıştırıldığı ve erkeklerin yaptıkları işlerle eşdeğer işler yaptıkları du-
rumlarda bile erkeklerle eşit ücret almadıkları görülmektedir.4

Oysa ki dünyanın sayılı ekonomileri arasında olan ve yükselmeyi he-
defleyen Türkiye’nin kalkınma hedefleri için kadınların işgücüne katılması 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Kadınların işgücüne katılması içinse kadın-
ların üzerindeki bakım sorumluluğunun toplumsal olarak paylaşılmasını sağ-
layan destek hizmetlerinin geliştirilmesi, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin tüm kamusal politikaların odağında yer alması ve cinsiyetler arasında 
fırsat eşitliği yaratmak için erkeklerin yoğun olarak istihdam edildikleri mes-
lek ve iş alanlarında kadınların daha kolay işe alınmalarını sağlayıcı politika-
ların geliştirilmesi gerekmektedir.

4 KEİG Platformu (haz.), “Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı Sorun Alanları ve Politika Öneri-
leri”, KEİG Yayınları Dizisi, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Nisan 2009.

GRAFİK 3.1
Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımının Diğer Ülkelere Göre Durumu

Kaynak: WDI (2007), OECD (2007) ve EUROSTAT (2007).
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Küresel krize ve kadınların işgücüne katılım oranının düşüş gösterme-
sine rağmen, 2010 yılı TÜİK verilerine göre % 8,9’lık büyüme kaydeden Tür-
kiye’de, 5 biraz da bu büyüme hızının bir bedeli olarak, çevre sorunları gide-
rek artmaktadır. Yakın gelecekte ülkede ulusal koşullara ve ekonomik kal-
kınma önceliklerine uygun yeni çevre politikalarının benimsenmesi kaçınıl-
maz gözükmektedir. Zira Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye dünyayı 
en hızlı kirleten ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almakta ve TÜİK ve-
rilerine göre 1990’dan 2008 yılına Türkiye’nin karbon salınımlarında % 
96’lık bir artış görülmektedir.6 2009 yılı verilerine göre ise bir Türk vatanda-
şının ortalama karbon ayak izi 4.700 kg olarak hesaplanmıştır.7

Yeni çevre politikaları ve tedbirler benimsenirken karbon emisyonunu 
büyüten tüm sektörlerin ve etkenlerin mercek altına alınması kaçınılmazdır. 
Bu çerçevede ele alınacak başlıklardan biri de atıklar ve atık yönetimi konu-
su olacaktır. Zira küresel sera gazı emisyonlarının % 3 ile % 5’i atıklardan 
kaynaklanmaktadır.8 Türkiye’de ise bu oran 2008 ölçümlerine göre % 8,55’i 
bulmaktadır.9 Atıklar içerisinde ise organik atıklardan sonra ambalaj atıkla-
rı ikinci büyük sorun grubunu oluşturmaktadır. Ambalaj atıkları içerisinde 

5 TÜİK, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla IV. Dönem: Ekim, Kasım, Aralık/2010”, Haber Bülteni 66, 2011.
6 TÜİK, “Seçilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2005-2008”, Haber Bülteni 169, 2010.
7 Lynas, M., Karbon Ayak İziniz, N. Kutluğ (çev. ve Türkiye bölümleri), Açık Radyo Kitapları, 2009.
8 Alley, Richard ve diğerleri, “IPCC Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli 4. Değerlendirme Ra-

poru”, UNEP ve WMO, Paris, 2007.
9 Oğuz, C., “Atıklardan Enerji Üretiminin Karbon Emisyonu Azaltımı Bakımından Önemi”. Çevre 

ve Orman Bakanlığı İklim Dairesi Değişikliği Başkanlığı, 2010. 

TABLO 3.1
1995-2006 Döneminde Türkiye’de İşgücünün Durumu

 1995 2000 2005 2006

 Kır Kent Kır Kent Kır Kent Kır Kent

Toplam işgücü 11.853 10.714 10.902 12.176 10.167 14.398 9.894 14.882
Kadın işgücü 4.446 2.043 3.809 2.379 3.310 3.043 3.237 3.243
Erkek işgücü 7.407 8.672 7.093 7.797 6.857 11.356 6.657 11.640
Toplam işgücüne katılım oranı (%) 66,2 45,5 58,7 44,1 53,1 45,5 52,2 45,5
Kadın işgücüne katılım oranı (%) 49,3 17,1 40,2 17,2 33,7 19,3 33,0 19,9
Erkek işgücüne katılım oranı (%) 83,3 74,5 77,9 70,9 73,5 71,5 72,2 70,8
İşgücüne dahil olmayan nüfus 6.053 12.835 7.679 15.454 8.981 17.279 9.057 17.835
İşgücüne dahil olmayan kadın 4.567 9.871 5.669 11.439 6.506 12.759 6.560 13.028
İşgücüne dahil olmayan erkek 1.486 2.964 2.011 4.015 2.476 4.520 2.497 4.807

Kaynak: DİE, HİA Sonuçları, Ekim 1995, TÜİK, Hİİ 2005: 12-13, HII 2006, www.tuik.gov.tr



40 türkiye’de sosyal girişimcilik örnekleri

plastik, metal, cam, kâğıt, karton ve kompozit yer almaktadır. Çevre ve Or-
man Bakanlığı 2004 yılında “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği”ni yayınlamış ve bu yönetmelikle ambalaj üretimine bir çerçeve 
getirilmesinin, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesinin, önlenemeyen 
ambalaj atıklarının ise tekrar kullanılmasının ve geri kazanılmasının maksi-
mize edilmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik evsel ve endüstriyel olmasına bakıl-
maksızın ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalajları ve ambalaj atıkları-
nı kapsamaktadır.10 Ayrıca yönetmelikte sorumlu ekonomik işletmelerin 
2005-2014 yılları içerisinde geri kazanmakla yükümlü oldukları miktar da yıl 
bazında açıkça belirtilmiştir.

Ancak yönetmelikte belirtilen bu hedeflere tam olarak ulaşılamamıştır. 
Örneğin Türkiye’de 2005 yılında plastikte % 32 olması gereken geri kazanım 
oranı % 27,1 olarak gerçekleşmiştir.11 Bu durum atık sorununun ciddiyetini 
anlamak ve atık yönetiminin kolay bir süreç olmadığını anlamak açısından 
önemli bir gösterge olarak görülmelidir. Özellikle geri dönüşüm konusunda 
sürdürülebilir çözümler üretmek için tüm sosyal paydaşların işbirliğine ve iş-
birliğinin yanı sıra yaratıcı geri dönüşüm projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçlar ışığında çalışmalarına başlayan Çöp(m)adam, ülke 
çapında yaşanan bu iki önemli sosyal probleme çözüm getirme amacıyla 
2008 Ağustos ayında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde faaliyetlerine başlamıştır. 
Kurucular Tara Hopkins ve Melih Özsöz, hem kadınları işgücüne kazandıra-

10 Çevre ve Orman Bakanlığı, “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, Resmi Ga-
zete, Sayı 25538, 2004.

11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları İstatistik-
leri Sayı 2, 2008.

TABLO 3.2
Türkiye Geri Kazanım Hedefleri (%)

Ambalajın
cinsi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cam 32 35 37 40 43 45 48 52 56 60
Plastik 32 35 37 40 43 45 48 52 56 60
Metal 30 33 35 38 42 45 48 52 56 60
Kâğıt/Karton 20 30 35 38 42 45 48 52 56 60
Kompozit*

(*) Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en fazla 
miktarı oluşturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır.

Kaynak: WDI (2007), OECD (2007) ve EUROSTAT (2007).
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cak hem de atıkların geri dönüşümünü sağlayacak bir iş modeli yaratarak 
benzer sorunlara çözüm arayışı içinde olan çeşitli kurum ve kuruluşlara yara-
tıcı ve ilham verici bir model oluşturmaktır.

Çöp(m)adamların Girişimi
Sosyal girişimler, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları, toplumların ya-
pılarını etkinleştirmeleri ve gelecek nesillerin seçeneklerini maksimize etmele-
ri için gerekli olan ürün ve hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlaya-
rak sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmektedirler.12 Çevrenin ko-
runması yolu ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı boyunca 
düzenli gelire sahip olmamış kadınlara iş fırsatı yaratarak toplumun yapıları-
nı etkinleştiren Çöp(m)adam bu amaca hizmet eden başarılı bir sosyal girişim 
vakası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Amerikalı sosyal girişimci, aktivist ve akademisyen Tara Hopkins ile 
Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler mezunu ve AB Uzmanı 
Melih Özsöz tarafından kurulan Çöp(m)adam Ağustos 2008’den bu yana fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerel bir kalkınma 
projesi olarak ortaya çıkan Çöp(m)adam’ın kuruluş hikâyesi ise Sabancı Üni-
versitesi’nde başlamaktadır.

1989 yılında Eskişehir’e İngilizce öğretmeni olarak atandığı günden 
beri Türkiye’de yaşayan Hopkins, İstanbul Sabancı Üniversitesi’nin kurulu-
şundan hemen sonra üniversiteye transfer olmuştur. Aynı zamanda sosyal gi-
rişimcilere destek sağlayan uluslararası kuruluş Ashoka’nın da ilk Türkiye 
temsilcisi olan Hopkins, Sabancı Üniversitesi’nde çalışmaya başladıktan bir 
süre sonra üniversitede ‘Civic Involvement Program’ (Toplumsal Duyarlılık 
Projeleri/TDP) birimini kurarak, birimin direktörlük görevini üstlenmiştir. � 
Çöp(m)adam’ın temelleri de bu dönemde filizlenmiştir.

11 yıl boyunca TDP’nin direktörlüğünü yürüten Hopkins, sosyal pro-
jelerle daha yakından ilgilenmek ve sahada çalışmak üzere birimdeki görevin-
den ayrılmayı düşünmektedir. Bu arada boş zamanlarını Ayvalık’taki evinde 
geçirmekte, Ayvalık’ın da toplumsal yapılarını incelemekte ve yöreyi örnek 
alarak Türkiye’de bir sosyal girişim başlatmayı istemektedir. Ancak tam ola-
rak ne yapabileceği konusunda düşünceleri net değildir. Ayvalık’taki çocuk-
ların fırsatlarının az olduğunu fark etmiştir ancak çocuklarla bir çalışma yap-
mak olası değildir. Çocukların annelerine bir fırsat yaratmak ve böylece ço-

12 Özdemir, B. K., “Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Kalkınma”, Sosyal Girişimcilik içinde, S. 
Besler ve diğerleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
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cuklara kaynak yaratmak fikri Hopkins’e doğru görünür. Lakin Türkiye’de 
kadınlarla ilgili projeler genelde şiddet üzerinde yoğunlaşmakta ve Hopkins 
kadınları şiddete karşı korumanın ötesinde kadınlara kaynak yaratacak sür-
dürülebilir bir model yaratma peşindedir. Kadınlara ekonomik olarak güç ve-
recek bir projenin hem şiddete karşı fayda sağlayacağını hem de çocuklara 
birçok anlamda yarar getireceğini düşünmektedir. Hopkins kadınlara kaynak 
yaratacağı bu iş modelini oluştururken de kendi etik değerleriyle de örtüşen 
ve topluma sosyal bir fayda sağlayan bir model oluşturmayı da ayrıca önce-
likleri arasında saymaktadır.

Üniversite kantininde yemek yerken sohbet ettiği bir öğretim görevlisi, 
Hopkins’e Çöp(m)adam fikri konusunda ilham verir. Bir mağazada görüp, 
beğendiği ve oldukça yüksek fiyatlı bir çantadan bahseder. Her ne kadar öğ-
retim görevlisi çantayı almamışsa da, Hopkins onun aklının çantada kaldığı, 
hatta çanta için talep edilen fahiş fiyatı da ödemeye hazır olduğu izlenimini 
kazanır ve bu konuşma Hopkins’in aklını kurcalar. Hopkins “kadınların za-
yıf noktasının alışveriş olduğu ve kadınların beğendikleri şeyleri almak için 
para harcadıkları” gerçeğinden yola çıkarak bunun ticari olarak avantajlı bir 
durum olabileceğine karar verir. Hopkins, çanta yapıp, satmak fikrini hem 
dezavantajlı kadınlara kaynak yaratacak, hem de üretimini toplumun fayda-
sına olacak bir hale getirmek için araştırmalarına başlar.

Araştırmaları sırasında Meksika’da ambalaj atıklarından çanta yapma 
ile ilgili bir çalışmaya rastlar. Hopkins Meksika’da projeyi yöneten hanımla 
iletişime geçerek hemen Meksika’ya gider. Meksika’ya gidince bu çalışmanın 
bir cezaevinde yapıldığını öğrenir ve bir hafta boyunca cezaevindeki mah-
kûmlarla çalışarak ambalaj atıklarından çanta üretme yöntemini öğrenir. 
Döndükten sonra projeyi Sabancı Üniversitesi ile paylaşır ve üniversite Tara 
Hopkins’e tam destek verir. Hopkins, üniversitenin yanı sıra yine Sabancı 
Üniversitesi’ndeki TDP Ofisi’nde çalışan Neşe Aktuğ’dan ve eski öğrencisi 
Melih Özsöz’den de destek görür.

Projenin başladığı ilk yılda çanta üretimi Tara Hopkins’in Ayvalık’taki 
evinin bahçesinde kurduğu atölyede, komşu ev kadınlarının katılımı ile ger-
çekleşir. Tara Hopkins ve ev hanımları topladıkları atık ambalajlardan ilk 
çantaları üretirler ve Hopkins çalışan kadınlara ürettikleri ürünün karşılığını 
nakit olarak öder. İlk satışlar ise yakın çevrede başlar. Ürünler satıldıkça yer, 
atık malzeme ve işgücü ihtiyacı da artar ve proje giderek büyür. Bu büyüme 
sonucunda Hopkins’in birikimleri ve Sabancı Üniversitesi’nin maddi desteğiy-
le Ayvalık’ta ilk atölye açılır. Atölyenin faaliyete geçmesiyle daha çok kadın iş-
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gücüne ihtiyaç duyulur. Yeni işe başlayacak kadınların eğitimleri içinse Neşe 
Aktuğ devreye girer. Zira Hopkins’in Türkçesi kalabalık bir gruba iş öğretmek 
için pek yeterli değildir. Hopkins Meksikalı mahkûmlardan öğrendiği ambalaj 
atıklarından çanta üretme yöntemini Aktuğ’a öğretir ve Aktuğ da Ayvalık’ta 
açılan atölyede çalışan kadınlara eğitim vermeye başlar. Neşe Aktuğ bu eğit-
menlik deneyiminden sonra Çöp(m)adam’ın gönüllü eğitmeni olur. Melih Öz-
söz ise Çöp(m)adam şirketine ortak olarak girişimin pazarlama ve satış ayağı-
nı yürütme görevini üstlenir. Özsöz, üniversitede çalışan bir öğretim üyesi sa-
yesinde ilk satış kanalı olan Boyner Büyük Mağazacılık ile anlaşır. Tüm bu ge-
lişmeler ışığında Hopkins de enerjisini tek bir yöne odaklamak için Üniversi-
te’deki direktörlük görevinden ayrılarak Ayvalık’a yerleşir.

Hopkins bu proje ile özellikle daha önce düzenli bir gelire sahip olma-
mış kadınları işgücüne katmayı, kadınların gerek aile gerekse toplum içinde-
ki konumunu güçlendirerek çocuklarına hem bir kaynak sağlamalarını, hem 
de iyi bir model oluşturmalarını amaçlamaktadır. Yine bu proje sayesinde 
üretim aşamasında ambalaj atıklarını kullanarak Türkiye’de geri dönüşüme 
destek vermeyi ve çevre sorunlarına bir çözüm getirmeyi istemektedir. Bu 
amaçları gerçekleştirmek için daha çok ürün üretmeleri, daha fazla kadına 
ulaşmaları ve daha fazla atık malzemeyi geri dönüştürmeleri gerektiğini dü-
şünmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda Hopkins ve Özsöz, hem daha fazla amba-
laj atığına ulaşmak hem de daha fazla kadına istihdam yaratmak için kaynak 
arayışına girerler. Sabancı Üniversitesi mezunu bir öğrencinin aracılığı ile 
Unilever Türkiye firmasına ulaşırlar. Unilever Çöp(m)adam’a hem ambalaj 
atığı, hem de maddi kaynak sağlayan “Ana Sponsor” olur. Ayrıca Çöp(m)
adam’a ilk yılında Boyner Büyük Mağazacılık da finansal destek verir ve Boy-
ner’in İstinye Park mağazasında ürünleri satışa sunar; ancak daha sonra Boy-
ner projeden çekilir. Yapılan işbirlikleri, üretimin artırılması, satış kanalları-
na ulaşılması gibi gelişmeler sonucunda Hopkins ve Özsöz şirketleşmeye ka-
rar vererek Çöp(m)adam şirketini kurarlar. Çöp(m)adam’ın kuruluşu Tara 
Hopkins’in ulaşım ve konaklama masrafları, Ayvalık atölyesinin faaliyete ha-
zır hale getirilmesi ve ilk çalışanların maaşlarının ödenmesi de dahil olmak 
üzere yaklaşık 22.000 dolara mal olur. Kurucuların bugüne kadar proje adı-
na kendi birikimlerinden yaptıkları masraflar ise 50.000 dolara yaklaşmış 
durumdadır.

2009 yılında da KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ile or-
taklaşa İstanbul Gültepe’de bir atölye çalışması başlar. Eğitimlerin yine Neşe 
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Aktuğ ve Sabancı Üniversitesi mezunu Eylem Baykal tarafından verildiği bu 
atölyede özellikle Karınca mağazasına özel olarak hazırlanan çantalar üreti-
lir. Bu çalışma Ocak 2011’de sona erer. Yine 2009 yılında Diyarbakır’da bu-
lunan KAMER (Kadın Merkezi), Çöp(m)adam’ın üretim ve satış sürecine gö-
nüllü olarak destek verme kararı alır. Bu karara istinaden KAMER, 2009 yı-
lında kirasını ve genel giderlerini kendi öz kaynaklarından karşıladığı atölye-
yi faaliyete sokar. Diyarbakır atölyesinde, parça başına çalışan, 10 kadın is-
tihdam edilmektedir. Eğitimleri Neşe Aktuğ tarafından verilen kadınların 
hammadde temini, yine Çöp(m)adam’ın ana sponsoru Unilever’in desteği ile 
yapılmaktadır. Diyarbakır’daki ekibin ürün siparişi ağırlıklı olarak Diyarba-
kır’da bulunan, KAMER’le ortaklaşa çalışan ve Çöp(m)adam’ın satış nokta-
larından biri olan Mor Çarşı tarafından verilmektedir. Bu satış kanalının yö-
netimi KAMER ile Mor Çarşı tarafından gerçekleştirilmekte, kadınların öde-
meleri ise KAMER tarafından yine nakit olarak aybaşlarında yapılmaktadır. 
Satışlardan ve kadınların ödemelerinden arta kalan kâr ise KAMER’e bırakıl-
makta ve bu kaynak KAMER’in kadınlara yönelik olarak gerçekleştirdikleri 
sosyal çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bu işbirliklerinin yanı sıra Sabancı Üniversitesi Çöp(m)adam’ın lans-
manını Sabancı Müzesi’nde bir resepsiyon ile duyurarak ve kurulum aşama-
sında yaklaşık 10.000 TL’lik bir kaynak aktararak vermeye başladığı desteği-
ni hiç kesmemiştir. Güler Sabancı’nın Çöp(m)adam çantasıyla davetlerde gö-
zükmesi ekibe hem büyük bir PR desteği sağlamış, hem de manevi olarak güç 
vermiştir. Üniversite halen Tara Hopkins’i kurumda danışman olarak istih-
dam ederek ve üniversite içinde Çöp(m)adam ürünlerini satışa sunarak mad-
di; PR desteği ve TDP çatısı altında öğrencileri kısa dönemli Çöp(m)adam 
projesine dahil ederek de manevi desteğini sürdürmektedir.

Girişimin günümüze kadar gelmesini sağlayan diğer çözüm ortağı Uni-
lever ise, Çöp(m)adam’a ambalaj atığı temin etmenin yanı sıra Çöp(m)
adam’ın Ayvalık atölyesinin kirasını ve tam zamanlı iki elemanının maaşları-
nı karşılamaktadır. Hammadde olarak kullanılan ambalaj atıklarının nakli-
yesi Unilever’in yaptığı anlaşma sayesinde Yurtiçi Kargo’nun desteğiyle yapıl-
makta ve nakliye masrafı yine Unilever tarafından karşılanmaktadır. Karşı-
lıklı bir iş ilişkisi olarak tanımladığı bu proje için Unilever, 2009 ve 2010 yıl-
larında reklam bütçesinden sponsorluk bedeli olarak kaynak aktarmıştır. 
2011 yılında da sürdürülen bu ortaklık, her yıl yapılan kontratlar ile uzatıl-
maktadır.
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ÇÖP(M)ADAM İŞ MODELİ
Çöp(m)adam çoğunluğu sponsor firma Unilever tarafından sağlanan ambalaj 
atıklarını kullanarak çeşitli boylarda cüzdanlar, kalemlikler, keseler, günlük 
ve gece kullanıma uygun çeşitli çantalar üreten sosyal bir girişimdir. Sosyal 
bir girişim projesi olarak 2008’de çalışmalarına başlayan işletme İstanbul, 
Ankara ve İzmir’deki çeşitli satış noktalarında ve internette satışa sunulmak-
ta ve 2010 itibariyle de az sayıda da olsa ihracata başlamış bulunmaktadır.

Çöp(m)adam’ın üretim için gereken en önemli hammadde sağlayıcısı, 
aynı zamanda girişimin ana sponsoru, Unilever’dir. Unilever kendi bünyesin-
de yer alan çeşitli markaların endüstriyel ambalaj atıklarını Çöp(m)adam’a 
yollayarak hem girişime hammadde sağlamakta hem de endüstriyel ambalaj 
atıklarını geri dönüşüme kazandırmaktadır. Unilever’in yanı sıra Ayvalık’ta 
bulunan yerel halk, çöp toplayarak, eğitim kurumları topladıkları çöpleri yol-
layarak ve atölyede çalışan kadınlar da evlerindeki kullanılabilecek atıkları 
getirerek az bir miktarda da olsa hammadde toplanmasına katkıda bulun-
maktadır. Ayrıca Çöp(m)adam girişimini duyan çeşitli işletmelerden de bir 
miktar hammadde desteği alınmaktadır. Örneğin girişime Primoteks 2,3 ton 
keçe hibe ederek önemli bir destekte bulunurken, YünSA ve İstanbul’da kü-
çük ölçekli bir işletme olan Saba Tekstil’de kumaş yollayarak bu girişime des-
tek vermişlerdir. Üretim için ambalaj atıklarının dışında kullanılan fermuar, 
iplik, tutkal gibi hammaddelerin önemli bir bölümü Ergun Düğme tarafından 
sponsorluk şeklinde sağlanmakta, geri kalan bölümü de satın alınmaktadır.

Hammaddenin Unilever fabrikalarından Ayvalık’taki Çöp(m)adam 
atölyelerine ulaşması Unilever tarafından karşılanmakta, hammaddenin nak-
liyesi Yurtiçi Kargo tarafından yapılmakta ve nakliye bedeli yine Unilever ta-
rafından karşılanmaktadır. Ayrıca Çöp(m)adam projesi dahilindeki her türlü 
malzeme (ambalaj, evrak, çanta vs.) Unilever’in yaptığı anlaşma sayesinde 
Yurtiçi Kargo tarafından taşınmakta ve bunun maliyeti Unilever tarafından 
karşılanmaktadır. Diğer hammadde destekçilerinin nakliye maliyetleri ise des-
tekçi şirketler tarafından karşılanmaktadır. Unilever ve Yurtiçi Kargo ile yürü-
tülen bu çalışma Özsöz tarafından koordine edilmektedir. Ayvalık’a hammad-
de ulaştığı anda ürüne dönüştürülmediği ve genellikle bir bekleme süresi oldu-
ğu için depolama maliyeti şirketin gider kalemleri içinde yer almaktadır. Atöl-
yenin yarısından çoğu depo olarak kullanılmaktadır. Ancak Primoteks’in yol-
ladığı keçe için atölyede yer olmadığından ayrı bir depo kiralanmıştır.

Çöp(m)adamın öncelikli hedefi, kadınların işgücüne katılımını destek-
lemek, özellikle çalışma hayatının içinde düzenli olarak yer almamış ya da ça-
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lışma hayatından kültürel ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı dışlanmış 
kadınlara istihdam yaratmak olduğu için üretim tamamen kadınlar tarafın-
dan yapılmakta ve tüm hammaddeler Çöp(m)adam tarafından sağlanmakta-
dır. Bir kadının Çöp(m)adam olması içinse önce eğitimden geçmesi gerek-
mektedir. Eğitimden geçtikten sonra kadınlar, adedi ve modeli Çöp(m)adam 
tarafından belirlenen ürünü, kendi evlerinde veya atölyede çalışarak üretmek-
tedir. Kadınlar, diğer adıyla Çöp(m)adam’lar, üretimi diledikleri yerde yap-
ma özgürlüğüne sahip olmakla beraber, evlerinde üretim yapmayı tercih eden 
kadınların haftada bir gün atölyeye uğramaları beklenmektedir. Her ürünün 
belli bir emek fiyatı, tarifesi mevcuttur ve kadınlara ödemeleri satışın olup ol-
mamasına bakılmaksızın, ürün teslimini izleyen ayın başında yapılmaktadır. 
Ancak ürünün belli bir zaman içinde hazırlanmış olması ve beklenen kalite 
standardını tutturması gerekmektedir. Bu kalite değerlendirmesi sadece Tara 
Hopkins tarafından değil, atölyede tam zamanlı çalışan kadınlar tarafından 
da yapılmaktadır. Kaliteyi tutturamamış bir ürün ise düzeltilmek üzere emek 
sahibi kadına geri verilmektedir. Kadınların aylık geliri ise döneme ve kadının 
çalışma hızına bağlı olarak 30 TL’den 1.500 TL’ye kadar değişebilmektedir.

Üretimin başında Hopkins yer almakla beraber eğitimler Çöp(m)
adam’da tam zamanlı çalışan kadınlar tarafından verilmektedir. Tara Hop-
kins ise Türkçesinin hâlâ çok yeterli olmamasından ve İstanbul’a gidip gelme-
si gerektiğinden, eğitimleri vermemeyi tercih etmektedir. Ancak yeni model-
ler geliştirme, yeni gelen malzemelerden ürün üretme ve atölyeyi yönetme 
Hopkins’in görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yeni bir malzemeden 
veya halihazırda kullanılan malzemeden yeni bir model üretmek de yine Hop-
kins’in yürüttüğü çalışmaların içinde tanımlanmaktadır. Çöp(m)adam’ın 
ürün portföyünde ağırlıklı olarak çeşitli boy ve renklerde çantalar, cüzdanlar, 
sepetler, kalemlikler bulunmakta ayrıca bez bebek, önlük, anahtarlık, örtü gi-
bi çeşitli ürünler de üretilmektedir. Satış noktaları 2008-2009 yılları arası 6 
iken, 2010’da 22’ye ulaşmış ve satış kanallarının artışına bağlı olarak üretim 
de Ağustos 2008’den Haziran 2010’a % 81,25 bir artış göstermiştir. Ürünler 
genelde sipariş üzerine hazırlanmakta ve satış kanallarının yönetimi Melih 
Özsöz tarafından yürütülmektedir. Özsöz satış kanallarından ürün siparişi 
almanın ve ödemeleri takip etmenin yanı sıra yeni satış kanalları bulma, yeni 
çıkan modelleri pazarlama, Unilever’le ilişkileri yürütme gibi İstanbul’daki 
tüm çalışmaları yönetmektedir.

Pazarlama iletişimi çalışmaları Unilever’in PR ajansı Ünite İletişim ve 
Sabancı Üniversitesi desteğiyle ortaklaşa gerçekleşmektedir. Ünite İleti-
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şim’den alınan hizmetin bedeli sponsorluk bedelinden ayrı bir kalem olarak 
Unilever tarafından karşılanmaktadır. Sabancı Üniversitesi ise Çöp(m)
adam’ı kendi kanallarında duyurarak, öğrencileri projeye angaje ederek ve 
imkânları dahilinde medyada yer almasına çalışarak Çöp(m)adam’ın PR 
çalışmalarına katkı sağlamaktadır. PR çalışmalarının yanı sıra Çöp(m)
adam çeşitli fuarlara katılmakta ve böylece daha geniş kitlelere ulaşmaya 
çalışmaktadır. Her bir ürünün üzerinde yer alan ve ürünün kim tarafından 
yapıldığının belirtildiği kimlik kartları ise tüm pazarlama iletişimi çalışma-
ların içinde en anlamlı ve en etkileyici rolü oynamaktadır. Her bir ürünün 
içine yerleştirilen kimlik kartlarının üzerinde ürünü yapan kişinin ismi ve 
hangi markanın ambalajından üretildiği yer almaktadır. Bu kimlik sayesin-
de de Çöp(m)adam varoluş amacını son tüketiciye çok sade ve samimi bir 
dille aktarmakta ve bu yolla ürün kullanıcısını da yarattığı değere ortak et-
mektedir.

Pazarlama ve iletişim çalışmalarının da katkısıyla Çöp(m)adam kuru-
luşundan bu yana dört temel satış kanalı oluşturmayı başarmıştır. Bu kanal-
lardan ilki geleneksel satış kanallarıdır. Geleneksel satış kanalları arasında 
Karınca, Park Bravo, SU Logolu Ürünler, ENArt, Butik Buka, Building ve 
Nahıl bulunmaktadır. Ayrıca Ayvalık atölyesinden ve Sabancı Üniversite-
si’nin kendi bünyesinde bulunan butikten de satış yapılmaktadır. İkinci satış 
kanalı ise internettir ve internet satışları ağırlıklı olarak alışveriş siteleri üze-
rinden gerçekleşmektedir. İnternet satış kanalları arasında Limango, Trend-
yol, Morhipo, Markafoni, Madalion, Bankomarka, Alamarka, Ecodunya.
com, Greengoods.com, Pandadukkan.com ve MissCanta.com bulunmakta-
dır. İnternet satış kanallarından bazıları kargo ücreti almayarak satışlara ay-
rıca destek vermektedir. 2011 yılı itibariyle Çöp(m)adam kendi internet site-
sinden de satışlarına başlamıştır. Üçüncü satış kanalını kurumsal satışlar 
oluşturmaktadır. Örneğin ana sponsor Unilever, kurum adına yollanacak çe-
şitli hediyelerini Çöp(m)adam’dan para ile satın alarak satışlara destek ol-
maktadır. Unilever’in yanı sıra Süspüs, Robert Kolej, Sakura Organik gibi 
kurum ve kuruluşlar da Çöp(m)adam’dan kurumsal kullanım için ürün satın 
almışlardır. 2010 yılı itibariyle Çöp(m)adam ihracata da başlamış ve bugüne 
kadar Avustralya’da Nomadic Son, Yunanistan’da Green Planet ve Alman-
ya’dan bir tasarımcıya olmak üzere toplamda 300’e yakın ürününü yurtdışı-
na satmayı başarmıştır. Diyarbakır’da üretilen ürünlerin satışı ise KAMER 
Vakfı tarafından gerçekleştirilmekte ve kazancın tamamı KAMER’in sosyal 
faaliyetleri için kullanılmaktadır.
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Çöp(m)adam girişimi öncelikli olarak kadınların ortaya koydukları 
emeğin karşılığını almasını sağlamak fikri üstüne kurulmuştur. Fiyatları 10 
ile 80 TL arasında değişen ürünlerin satışından elde edilen gelirin büyük bö-
lümü çalışan kadınlara verilmektedir. Çöp(m)adam’ın kuruluşundan bu yana 
çanta ve diğer ürünlerin satışları giderek yükselme eğilimi gösterse de (Ocak 
2009 - Aralık 2009 döneminde 217 adet çanta; Ocak 2010 - Haziran 2010 
döneminde 1.328 adet çanta; Temmuz 2010 - Ağustos 2010 döneminde 
1.618 adet çanta; Ocak 2011 - Mayıs 2011 döneminde 1.450 adet çanta), 
Çöp(m)adam’a kalan kâr marjı çok düşük olduğundan girişimin finansal du-
rumu bağımsız olmak için henüz yeterli gelmemektedir. Ayrıca ödemeler, sa-
tışın tamamlanması beklenilmeksizin, ürünün oluşturulmasıyla birlikte her 
ay başında nakit olarak yapılmaktadır. Bu uygulama çalışanlara önemli bir 
değer yaratmakla beraber maddi akışı zaman zaman darboğaza sokmaktadır. 
Genel olarak ele alındığında da bu finansal model Çöp(m)adam’ı maddi an-
lamda sponsorlara bağımlı kılmaktadır.

Unilever’den yıllık anlaşmalarla alınan kaynak sayesinde Ayvalık’taki 
atölye ve deponun kira masrafları karşılanmakta, yine bu kaynak sayesinde 
tam zamanlı çalışan iki elemanın maaşları ödenebilmektedir. Firma sahipleri 
Tara Hopkins ve Melih Özsöz ise Çöp(m)adam’dan herhangi bir maddi ka-
zanç elde etmemektedir. Tara Hopkins, Sabancı Üniversitesi’nden aldığı da-
nışmanlık maaşı ile, Melih Özsöz ise İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Kıdemli 
Uzman olarak çalışarak yaşam giderlerini karşılamaktadır.

ŞEKİL 3.1
Çöp(m)adam Satış Kanalları

Kurumsal
Satışlar

Geleneksel
Kanallar İhracat

İnternet
Satışları

Satış
Kanalları
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Bu tablo karşısında da projenin finansal akışının iki temel üzerinden 
sağlandığı görülmektedir. İlk kaynağı ürün satışları oluşturmakta ve bu kay-
nak ağırlıklı olarak üretici kadınların ücretlerini ödemede kullanılmaktadır. 
İkinci kaynağı Unilever’in sponsorluğu oluşturmakta ve Unilever Türkiye, 
ana hammaddenin yanı sıra önemli bir maddi kaynak da sağlamaktadır. Bu 
kaynakla tam zamanlı personellerin maaşları, kiralar, vergiler ve altyapı hiz-
met bedelleri gibi harcamalar karşılanmaktadır. Finansal model Çöp(m)
adam’ın maddi ihtiyaçlarını sağlamakla beraber bu finansal döngü Çöp(m)
adam’ın sürdürülebilirliği için yeterli gelmemekte ve Çöp(m)adam henüz sür-
dürülebilir bir finansal yapıya sahip olamamaktadır. Örneğin 2010 Ocak-
Ekim aylarına bakıldığında 78.117 TL satışlardan, 55.460 TL Unilever’den 
olmak üzere gelirlerin 133.577 TL’ye ulaştığı, giderlerin ise 117.688 TL oldu-
ğu ve şirketin kendi kendini finanse edemediği açıkça görülmektedir. Bu so-

ŞEKİL 3.2
Çöp(m)adam İş Modeli

Hammadde
Tedariği

Depolama

Üretim

Pazarlama

Satış
Kanalları

• Ana sponsor Unilever’in yanı sıra YünSA, Prima, belediye gibi diğer kurumlar tarafından
 sağlanan malzemeler
• Yerel halk ve çalışan kadınlar tarafından toplanan atıklar
• Düğme, fermuar, iplik, tutkal gibi malzemelerin Çöp(m)adam tarafından satın alınması

• Nakliye Yurtiçi Kargo sponsorluğunda yapılması
• Diğer kargo ücretleri bağışçılar tarafından karşılanması
• Hammaddeler Ayvalık’ta hem atölyede hem de ayrıca kiralanan bir mekânda depolanması

• Sabancı Üniversitesi’nden PR desteği
• Melih Özsöz tarafından yürütülen satış kanalları yönetimi
• Unilever aracılığıyla PR ajansı desteği

• Butikler (Karınca, Building, Butik Buka, Süspüs...), Ayvalık Atölyesi ve Sabancı Üniversitesi
• Çöp(m)adam’ın web sitesi ve diğer internet siteleri (Markafoni, Ecodunya...)
• İhracat faaliyetleri (Avustralya, Yunanistan, ABD...)
• Kurumsal satışlar (Unilever, Robert Kolej...)

• Kısa süreli bir eğitimden geçen kadınların el işçiliği ile üretimin yürütülmesi
• Üretimin atölyelerde veya kadınların kendi evlerinde yapılması
• Kalite kontrolünün Tara Hopkins ve Ayvalık atölyesinde çalışan kadınlar
 tarafından üstlenilmesi
• Yeni ürün ve model üretimleri Tara Hopkins öncülüğünde atölyede gerçekleşmesi
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nucun aslında en önemli nedeni Hopkins ve Özsöz’ün kâr odaklı bir işletme 
anlayışından ziyade, sosyal faydalarını koruyan bir işletme anlayışıyla şirketi 
yönetmelerinde yatmaktadır. İşletmenin sürdürülebilir olması içinse hem da-
ha fazla satış yapılması hem de başka gelir alternatiflerinin düşünülmesi ge-
rekmektedir.

Bu finansal zorluklara karşın Çöp(m)adam aslında tüm sosyal paydaş-
lar için hedeflediği değerleri yaratmakta başarılı olmuştur. Türkiye’de fiziksel 
ve sosyoekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan ve daha önce düzenli geli-
re sahip olmamış kadınlara hem gelir hem de sosyal bir ortam sağlayan 
Çöp(m)adam, kadınlara ve dolaylı olarak kadınların çocuklarına önemli bir 
değer yaratmaktadır. Atölyede çalışan kadınlar ya da diğer adıyla Çöp(m)
adamlar, çalışma şartları uygun bir işe, sağlıklı bir işyerine ve adil maaş ola-
nağına sahip olmakla beraber, atölye sayesinde sosyal bir ortama kavuşarak 
kendi aralarında dayanışma kurup, üretmenin verdiği güvenle de evlerinde 
çocuklarına önemli bir model oluşturmaktadırlar. Geri dönüşümün artırıl-
ması ve çevre bilincinin geliştirilmesi ise bu yerel kalkınma projesinin ikinci 
önemli değerini oluşturmaktadır.

Çöp(m)adam oluşturduğu üretim sistemi sayesinde düzenli olarak am-
balaj atığı çıkaran ve kamuya karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmek is-
teyen kurum ve kuruluşlara da önemli bir değer yaratma fırsatı sunmaktadır. 
Unilever projeye sponsor olarak hem ambalaj atıklarını değerlendirmekte, 
hem de kadınların kalkınmasına destek olmaktadır. Türkiye’de çevreye ve 
sosyal problemlere duyarlı diğer kurumlar da gerek malzeme yollayarak ge-
rekse kurumsal düzeyde ürün satın alarak hem bu değerin yaratılmasına des-
tek olmakta hem de kendi kurumları adına bir değer yaratmaktadır. Nihai tü-
keticiler Çöp(m)adam ürünlerini satın alarak yaratıcı ve farklı ürünler kullan-
ma tatminini yaşarken, onlar da yine hem bu değerin yaratılmasına destek ol-
makta hem de yaratılan değere ortak olmaktadırlar. Ayrıca bireyler ambalaj 
atığı toplayıp yollayarak ve tanıdıklarına Çöp(m)adam’ın hikâyesini anlata-
rak bu sosyal girişime yine katılım göstermektedirler.

Daha geniş bir sosyal perspektifle incelendiğinde, Çöp(m)adam Türki-
ye’nin yerel kalkınma, sürdürülebilirlik, girişimcilik, kadınların işgücüne ka-
tılımı, kadınların güçlendirilmesi, çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması, 
atık yönetimi gibi pek çok sorununa parmak basmakta ve bu alanlarda Tür-
kiye’nin çözüm üretme çabasına katkıda bulunmaktadır. Sürece farklı nokta-
larda dahil olan sivil toplum örgütleri, özel sektör, akademi ve yerel yönetim-
ler gibi tüm sosyal paydaşlar da kadın hakları ve çevre konularında duyarlı-
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lıklarını göstermekte ve bu duyarlılığın kamuoyuna yayılmasında aracılık et-
mektedirler. Bu çerçevede ele alındığında Çöp(m)adam kadınlara iş olanağı 
yaratarak ailenin ve ülkenin ekonomisinin iyileşmesine, çevre korunması ve 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik farklı ve yaratıcı bir iş modeli orta-
ya koymaktadır.

AKTÖRLER
Çöp(m)adam şirketinin şüphesiz en önemli iki aktörü, ambalaj atıklarından 
çanta yapma fikrini Türkiye’de uygulamaya koyan sosyal girişimci ve akade-
misyen Tara Hopkins ile Sabancı Üniversitesi mezunu ve AB Uzmanı Melih 
Özsöz’dür. Fikirlerin projeleştirilmesi, üretim sürecinin oluşturulması, atöl-
yenin yönetimi ve yeni ürünlerin üretilmesi anlamında Tara Hopkins; ticari 
ve yasal süreçlerin oturtulması, sponsor iletişimi ve satış kanallarının yönetil-
mesi bakımından da Özsöz’ün rolleri oldukça merkezidir. Çöp(m)adam ama-
tör ruhla yönetilen ve üreten bir girişim olduğundan dolayı Hopkins’in ve 
Özsöz’ün varlıkları halen Çöp(m)adam için büyük önem taşımaktadır.

Kilit rollerden bir diğeri de Sabancı Üniversitesi’ne aittir. Üniversite ge-
rek Hopkins’i danışman olarak istihdam ederek ve ürünleri kampüs içerisin-
de satışa sunarak maddi gerek TDP çerçevesinde öğrencileri projeye katarak 
ve her fırsatta girişimi desteklediğini kamu önünde açıklayarak manevi des-
tek vermektedir. Dahası Sabancı Üniversitesi’nin desteği Çöp(m)adam’ı 
üçüncü paydaşlar önünde daha meşru ve daha güvenilir kılmaktadır. Tara 
Hopkins’in kuruculuğunu ve bir dönem direktörlüğünü yaptığı Sabancı Üni-
versitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri aracılığıyla içine girdiği sosyal ağlar 
da üniversitenin bu girişime sağladığı dolaylı ama hayati faydalar arasında 
yer almaktadır. Sabancı Üniversitesi TDP Ofisi’nden Neşe Aktuğ’un kurum 
haricinde bireysel olarak verdiği destek de önem arz etmektedir. Zira Aktuğ 
hem kadınlara eğitim vererek hem de Çöp(m)adam adına iletişim kişisi ola-
rak önemli bir rol üstlenmektedir.

Unilever Çöp(m)adam’ın giderlerinin önemli bir bölümünü karşılaya-
rak Çöp(m)adam’ın varlığını sürdürmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. 
Çöp(m)adam’ı sosyal sorumluluk projelerindeki bir çözüm ortağı olarak gö-
ren Unilever, projeye hem hammadde hem de maddi kaynak sağlamaktadır. 
Bu ilişkinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde Unilever Türkiye’nin Ku-
rumsal İletişim Müdürü Ebru Şenel Erim önemli bir rol oynamaktadır. Unile-
ver’in vizyonunu “her gün daha iyi bir gelecek yaratmak” olarak özetleyen 
Erim, Çöp(m)adam projesini bu vizyonu gerçekleştiren çözüm ortaklarından 
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biri olarak gördüklerini ve bu projenin devamı için her türlü desteği vermeye 
devam edeceklerini vurgulamaktadır.

PİYASA ENGELLERİ, KISITLAMALAR VE ÇÖZÜMLER
Çöp(m)adam projesinin faaliyete başlaması sürecinde Hopkins ve Özsöz’ün 
karşısına çıkan ilk sorun Çöp(m)adam’ın nasıl bir işletim sistemine sahip ola-
cağı konusu olmuştur. Dernek ya da vakıf kurmayı hiç düşünmeyen, ancak 
kooperatif kurma seçeneğini değerlendiren Hopkins ve Özsöz, değerlendir-
meleri sonucunda hem şeffaf hem de hızlı karar alabilen bir yapıya sahip ol-
mak için şirket kurma yolunu seçmişlerdir. Bu işletim sistemi hızlı ve basit ol-
makla beraber yüksek maliyetlidir. Çöp Madam El Ürünleri İmalat Turizm 
San. ve Dış Ticaret Ltd. şirketi olarak kurulan bu sosyal girişimin en önemli 
sorunlarından biri de bu yapıdan kaynaklanmaktadır. Kâr amacı gütmeyen 
bir şirket olmasına rağmen herhangi bir vergi indirimi bulunmayan girişimin 
vergi yükü, bir problem olarak kurucuların karşısına çıkmaktadır. Çöp(m)
adam bir limitet şirket olduğundan, Unilever’in reklam harcamaları içinden 
verdiği sponsorluk ücreti üzerinden % 18 oranında bir vergi vermektedir. 
Çöp(m)adam’a, “kâr amacı gütmeyen şirket” statüsü verilmesinin ve vergi 
konusunda ayrı bir uygulamaya tabi tutulmasının girişimi finansal olarak ol-
dukça rahatlatacağı açıktır.

Önceleri proje olarak hayata başlayan, bir süre sonra iş modeline dö-
nüşen Çöp(m)adam’ın en önemli sıkıntısı finansal düzeyde görülmektedir. 
Çöp(m)adam’ın varlığı sponsor desteğine bağlı olduğundan, girişim henüz 
sürdürülebilir bir iş modeli olarak tanımlanamamaktadır. Kurucuların iş de-
neyimlerinin olmaması, ticari süreçlere hâkim olmamaları ve kısıtlı pazar bil-
gileri özellikle ilk zamanlarda finansal konularda bir kısıt oluşturmuş ancak 
kurucular zamanla tecrübe kazanarak bu engeli aşacak çözümleri yavaş ya-
vaş üretmişlerdir. İlk kurulduğu 2008 yılıyla karşılaştırıldığında kurucuların 
daha kurumsal ve sistematik bir yapı geliştirdikleri gözlenmektedir. Bu geliş-
meye rağmen Çöp(m)adam, finansal olarak bağımsızlığını henüz kazanama-
mıştır. Kadınlara ödemelerin hemen yapılması ve satışların mevsimsellik gös-
termesi de zaman zaman nakit akışında problem yaratmakta, kurucular akı-
şı sağlamak için kendi kaynaklarından veya sponsor bütçelerinden destek al-
maktadır.

Finansal bağımsızlığı sağlamak içinse kurucular birkaç farklı model 
birden düşünmektedir. Çözüm yollarından biri işletmeyi büyüterek farklı şe-
hirlerde yeni atölyeler açarak daha çok üretim yapmak suretiyle satış hacmi-
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ni genişletmektir. Böylece hem Çöp(m)adam’ı sürdürülebilir bir iş modeline 
yaklaştırmak, hem de daha fazla atölye açıp, daha çok kadın istihdam ederek 
daha fazla sosyal ve ekonomik değer yaratmak hedeflenmektedir. Kurucula-
rın finansal akış için düşündükleri bir diğer çözüm de Keçe(m)adam gibi yeni 
markalar oluşturmak ve bu yeni markaları daha kâr odaklı kurgulayarak bu 
markalardan elde edilen kâr ile Çöp(m)adam’ı finanse etmektir. Yeni marka 
yaratmak aslında gelecekte ortaya çıkabilecek bir başka kısıtlamayı da aş-
makta yardımcı olacaktır. Bu kısıtlama ise Unilever Türkiye ile sürdürülen bu 
işbirliğinin uzun vadede Çöp(m)adam’ın ismiyle ayrılmaz şekilde bütünleş-
mesi ve Çöp(m)adam’ın başka hiçbir marka veya kurum ile sponsor veya 
stratejik işbirliğine gidememesi ihtimalidir. Böyle bir kısıtlama ile karşılaşma-
mak için Çöp(m)adam’ın Unilever Türkiye ile rekabette olmayan ve böyle 
önemli bir kurumla da yan yana geldiğinde hiçbir paydaşı zorda bırakmaya-
cak farklı kurum veya markalarla çeşitli işbirliklerine gitmesi ve bu işbirlikle-
ri sonucunda Çöp(m)adam’ın alt veya yan markalarının oluşturulması an-
lamlı olacaktır.

Her iki kurucunun da ticari bir deneyime sahip olmaması kurulum 
aşamasında bazı sıkıntılar yaratmış olsa da kurucuların akademik kökenli ol-
ması, sosyal girişim konusunda bilgi sahibi olmaları, toplumsal çalışmalar 
konusunda deneyimli olmaları ve sivil toplum örgütleriyle olan yakın ilişkile-
ri Çöp(m)adam’ın yaratıcı, zengin ve değer odaklı çalışmalar yapmasını sağ-
lamaktadır. Çöp(m)adam bu zenginlik sayesinde pazara çok farklı bir ürün 
gamıyla çıkmayı başarmakta ve yarattığı ayrıcalıklı, taklit edilmesi zor değer-
leri sayesinde de önemli bir rekabet avantajına sahip olmaktadır. Bu benzer-
sizlik tüm ürünlerin içerisine ürünü üreten kadının isminin olduğu kimlik 
kartının konulması ile tamamlanmakta ve kart nihai tüketiciye de Çöp(m)
adam’ın hikâyesinin anlatılmasında çok etkin bir rol oynamaktadır. Şu aşa-
mada firmanın başarısını aksatacak ya da engelleyecek düzeyde bir rekabet 
görülmemektedir. Ancak, bir yandan kapasitesini büyüterek daha fazla kadın 
için değer ortaya koymayı hedefleyen, diğer yandan da kontrollü ve sosyal 
faydacı yapısını sürdürmek isteyen Çöp(m)adam’ın gelecekte rekabetle karşı-
laşması olası gözükmektedir. Zira geçmiş yıllarda atölyelerde belli bir süre 
çalışmış olan birkaç kadının ürünleri denetimsiz ve izinsiz olarak üretip sat-
maya yeltendiği ve izinsiz girişimin bazı satış kanallarında rahatsızlıkla so-
nuçlandığı bir durum yaşanmıştır. Her ne kadar Çöp(m)adam ürünleri tescil-
li ürünler olsa da, bu durumun ileride de Çöp(m)adam’a bir sıkıntı oluştur-
ması olasılıklar arasında yer almaktadır.
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Çöp(m)adam’ın yenilikçi ve benzersiz üretim şekli ve ürün gamı Tara 
Hopkins’in vizyonu sayesinde gerçekleşmiştir. Hopkins, Türkiye genelinde 
kadınların sahip olduğu elişi becerilerinden cesaret alarak yola çıkmış ve bu 
yetenekleri sayesinde Türk kadınlarının Çöp(m)adam’ı yenilikçi ve yaratıcı 
kılacağına inanmıştır. Bu inancı boşa çıkmayan Hopkins, Çöp(m)adam’ın fa-
aliyette olduğu zaman içerisinde kalite ve yaratıcılık konusunda hiç sorun ya-
şamamış ancak üretim sürecinde hiç beklemediği başka bir engelle karşılaş-
mıştır. Çöp(m)adam kadınları daha önce hiç iş tecrübesi olmayan veya iş tec-
rübesi oldukça sınırlı kadınlar olduğundan, iş disiplinlerinin olmaması zaman 
zaman Hopkins’in karşısına bir sorun olarak çıkmış ancak Hopkins kazandı-
ğı tecrübeler sayesinde bu durumu aşmayı ve kadınlar arasında iş disiplinini 
sağlamayı başarmıştır.

Tüm bu kısıtlamalara ve piyasa engellerine rağmen Çöp(m)adam bu 
farklı üretim ve değer anlayışıyla ortaya çıkardığı ürün gamı ile Türkiye pa-
zarında kendini göstermeyi başararak kalıcı bir sosyal girişim olduğunu ka-
nıtlamıştır. Sosyal ve çevresel değerleri öncelikli hedef olarak belirlemiş bu 
üretim modeli Türkiye’de ilk ve dünyada da sayılı örnekler arasında yer al-
maktadır. Çöp(m)adam projesinin en büyük başarılarından bir diğeri ise sivil 
toplum kuruluşları, ticari işletmeler, akademi ve yerel yönetimleri bir araya 
getirerek sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir iş modeli oluşturmuş olmasıdır. 
Ayrıca, istihdam konusunda Türkiye’nin dezavantajlı gruplarından olan ka-
dınların para ve özgüven kazanmasına, atıkların geri dönüştürülmesine, des-
tek veren şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine, tü-
keticilerin ise modaya uygun seçimler yaparken sosyal bir değeri paylaşmala-
rına imkân sağlayan bu projenin, tüm paydaşları için fayda sağlıyor olması 
da Çöp(m)adam’ın gelecek vaat eden örnek bir sosyal girişim olduğunun ka-
nıtları arasında görülmektedir.

SONUÇ
Çöp(m)adam mikro ve makro düzeyde topluma birçok olumlu katkı yapmış, 
yaratıcı bir sosyal girişim projesidir. Kurucuları Tara Hopkins’in ve Melih 
Özsöz’ün bu girişimden herhangi bir maddi çıkarı bulunmamakta hatta ku-
rucular girişimin başarısı için zaman zaman maddi ve manevi ödünler verme-
yi sürdürmektedirler. Hopkins’in de, Özsöz’ün de Çöp(m)adam dışında pro-
fesyonel bir kariyerleri bulunmakta; kurucuların Çöp(m)adam üzerinden tek 
kazançları ise Türkiye’de kadın istihdamının artması, yerel kalkınmaya kat-
kıda bulunulması, atık sorununa anlamlı bir çözüm getirilmesi gibi sonuçlar-
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dan elde edilen manevi ve ahlâki tatminle sınırlı kalmaktadır. Bu manevi tat-
minler arasında Çöp(m)adam girişiminin, halkla ilişkiler alanında Ameri-
ka’da verilen PRSA (Public Relations Society of America) Silver Anvil ödülü-
nü alması sayılabilmektedir. Ayrıca Çöp(m)adam’a yönelik yurtdışında da 
önemli bir ilginin bulunması, çeşitli bağlantılar aracılığıyla yabancı şirketlerin 
Çöp(m)adam ile yakın bir şekilde ilgilenmesi bu anlamda güzel bir örnektir.

Projenin genel amaçları ve misyonu içerisinde kâr etmek yer almadığın-
dan ve işletme sosyal fayda üzerine kurulu bir vizyona sahip olduğundan Öz-
söz ve Hopkins değer paylaşımı konusunda da çok açık bir duruş sergilemek-
tedirler. Girişim, ana sponsoru Unilever dışında tüm ilgililerle değeri paylaşma 
konusuna sıcak yaklaşmakta, bilgi birikimini öğrenmek isteyen sivil toplum 
kurumlarına eğitim desteğini sürdürmekte ve girişimi incelemek isteyen akade-
mik dünyaya da zaman ayırmaktadır. Sponsorlar ise sürece dahil olarak ku-
rumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirme, kadın ve çevre sorunlarına du-
yarlılık gösterdiklerini vurgulama ve atık sorunlarına bir çözüm getirme fırsa-
tı yakalamaktadırlar. Sivil toplum kuruluşları da Çöp(m)adam’dan bilgi ve be-
ceri öğrenerek değeri kendi paydaşlarına da yaymaktadır. Akademik dünya da 
girişimi inceleyip kaleme alarak girişimin yayılmasına, örnek alınmasına ve ge-
liştirilmesine destek vermekte ve literatüre katkı yapmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Çöp(m)adam girişiminin öncelikli katkısı ka-
dınların istihdam edilmesine destek olması ve ambalaj atıklarının geri dönü-
şümünü sağlaması olarak özetlenebilmektedir. Ancak bu iki sonuç irdelendi-
ğinde Çöp(m)adam girişiminin, bu iki sosyal konu üzerinde, istihdam yarat-
manın ve geri dönüşüme katkı yapmanın çok ötesinde bir zincir etkisi yarat-
tığı anlaşılmaktadır.

Kadınlar Açısından Sonuçlar
Türk kadınını, çalışmaya yatkın, yaratıcı ve becerikli olarak nitelendiren Hop-
kins daha önce düzenli olarak çalışmamış kadınları Çöp(m)adam projesinin 
öncelikli odak noktası olarak görmektedir. “Türk ev kadını eğitildiği takdirde 
mucizeler yaratabilir” diyen Hopkins Çöp(m)adam projesini başarılı bir sos-
yal girişim haline getirerek bu söylemini bir anlamda da kanıtlamaktadır.

Çöp(m)adam’ın 2010 Haziran itibariyle projeye dahil ettiği kadın sa-
yısı 450’yi aşmaktadır. Daha önce hiç çalışmamış bu 400 kadın Ağustos 2008 
- Mayıs 2011 arasında toplamda 4.500’e yakın çanta üretmiş ve satmış ve 
üretilen bu çantalardan gelir elde ederek hem aile bütçelerine hem de kalkın-
maya katkıda bulunmuşlardır. Bu bağlamda, proje ana hedeflerinden biri 
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olan kadın istihdamının geliştirilmesi ve hayatında hiç kazanç elde etmemiş 
kadınlar için fark yaratmak konusunda önemli bir başarı sağlamıştır. Top-
lumsal açıdan bakıldığında Çöp(m)adam, kadınların gelire kavuşturulması 
ile kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, iş hayatında kadınlar için fır-
sat eşitliği, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bunun algısal anlamda da yayıl-
ması konularında ilerleme kaydedilmesi bakımından Türkiye’de bir fark ya-
ratmakta başarılı olmuştur. Ayrıca, atölyelerde Hopkins’in öncülüğünde olu-
şan dayanışma ve özgüven duygusu,13 kadınların bir birey olarak da farkın-
dalıklarını artırmalarına ve kendi haklarını savunabilme ortamını yaratmala-
rına yardımcı olmuştur. Çöp(m)adam kadın odaklı sivil toplum kuruluşları 
ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek bu başarılı projeyi yaygınlaştırmış ve bil-
giyi paylaşarak yarattıkları değerin birçok sosyal paydaş tarafından tekrar-
lanmasını sağlamıştır. Bunun en güzel örneği ise Diyarbakır’da KAMER (Ka-
dın Merkezi) işbirliğiyle kurulan atölyedir.

Özetle Çöp(m)adam Türkiye’deki kadınların işgücüne katılmasına ve 
kalkınmaya katkıda bulunmasına destek vermiş, kadının aile ve toplum için-
deki rolüne olumlu bir katkı yapmış ve kadınları çalışmanın merkezine alarak 
tüm sosyal paydaşların bu konudaki duyarlılığını artırmada önemli bir rol 
oynamıştır.

Çevre Açısından Sonuçlar
Gelişimini sürdüren ve hızla büyümeye devam eden Türkiye’de çevre ve atık 
yönetimi yeni politikaların ihtiyaç duyulduğu önemli bir başlıktır. Çöp(m)
adam ambalaj atıklarını hammadde olarak kullanıp tüketici ürünü olarak pa-
zara sunarak Türkiye’de önemli bir sorun olan atık konusuna yaratıcı bir çö-
züm sunmaktadır. Türkiye’de geri dönüşüm oranlarının hâlâ istenen seviye-
lere ulaşmadığı göz önüne alındığında Çöp(m)adam’ın bu katkısının Türki-
ye’ye çevre konusunda çok anlamlı bir fayda sağladığı görülmektedir.

Çöp(m)adam, ambalaj atıklarını hammadde olarak kullanarak hem 
kendi üretimi için gereken hammaddeyi hiçbir ücret ödemeden elde etmekte 
hem de ambalaj atığını yollayan sponsor firmanın atık yönetimine katkı sağ-
lamaktadır. Çöp(m)adam’ın ana sponsoru ve hem kaynak hem de hammad-
de anlamında en önemli destekçisi olan Unilever, 2021 yılındaki hedefini 80 
milyar $’lık bir kuruluş haline gelmek ve bunu gerçekleştirirken de çevreye bı-
raktığı etkiyi yarı yarıya azaltmak olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan Çöp-

13 DiCarlo, L., “Social Entrepreneurship in a Turkish Context: Çöp(m)adam”, International Journal 
of Green Business, 2011.
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(m)adam da Unilever’in global hedefleri doğrultusunda kuruma bir fırsat ya-
ratmakta ve Unilever Türkiye bu fırsatı Çöp(m)adam’ı sponsor olarak des-
tekleyerek değerlendirmektedir. Unilever Türkiye’de 2008 yılından bu yana 
Çöp(m)adam sayesinde 32 bin tona yakın atık malzeme tekrar ekonomiye 
kazandırılmış ve çevrenin korunması konusundaki taahhüdün bir kısmı yeri-
ne getirilmiştir. Sonuç olarak Çöp(m)adam Unilever sayesinde devamlılığını 
sağlamakta, Unilever Türkiye de Çöp(m)adam aracılığıyla çevreye bıraktığı 
etkinin bir kısmını değere dönüştürmektedir.

Atıkları hammadde olarak kullanarak atık yönetimi ve geri dönüşüm 
konusunda aktif rol alan Çöp(m)adam aslında çok paydaşlı bir fayda modeli 
ortaya çıkarmaktadır. Direkt olarak ambalaj ve paketlerin ikinci kez kullanıl-
masını sağlayarak hem doğaya hem sponsor kuruluşa fayda sağlamakta; çev-
resel bilince yaptığı vurguyla da bu girişime katılan, destek olan, ürünlerini 
kullanan veya haberdar olan tüm sosyal paydaşlarda çevre bilinci konusunda 
farkındalık uyandırmaktadır.

Tüm bu faydalar dikkate alındığında Çöp(m)adam sürece farklı nok-
talarda dahil olan sponsorlardan nihai tüketiciye kadar tüm sosyal paydaşla-
rı Türkiye’nin sosyal sorunları konusunda bilinçlenmektedir. Gerek ekono-
mik açıdan gerekse sosyal açıdan yarattığı değerler sayesinde de yerel kalkın-
maya katkıda bulunan ve toplumda benzer sorunlara çözüm arayışı içinde 
olan farklı birey ve kurumlara yol gösterecek örnek bir girişim olarak faali-
yetlerini sürdürmektedir.

Hedefler ve Gelecek
Çöp(m)adam kısa vadede öncelikli olarak günümüzde yaklaşık 4.500 olan 
satışını ve 22’nin üzerinde olan mevcut satış kanalı sayısını artırmak hedefle-
rine odaklanmaktadır. Ayrıca kemer, oyuncak, çerçeve, tebrik kartı gibi yeni 
ürünleri de portföylerine ekleyerek ürün çeşitlerini artırmak, böylece hem da-
ha fazla kadına iş imkânı sağlamak hem de daha fazla atığı geri dönüşüme 
kazandırmak, girişimin kısa vadeli planları içinde yer almaktadır.

Orta vadede ise Türkiye’nin değişik yerlerinde yeni atölyeler açarak, 
Türkiye genelinde kadınların işgücüne katılım oranının yükseltilmesine kat-
kıda bulunmak ve daha fazla atığı geri dönüşüme kazandırmak hedefleri yer 
almaktadır. Yine orta vade içerisinde Çöp(m)adam finansal olarak sürdürü-
lebilir ve kâr edebilir bir girişim haline gelmeyi ve bunu yaparken de yerel, 
mikro perspektifli ve kontrollü yapısını da korumayı amaçlamaktadır. Ayrı-
ca Çöp(m)adam, mevcut stratejik ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmenin ya-
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nında sivil toplum örgütleri, üniversite ve belediye gibi kurumlar ve farklı 
sektörlerden işletmelerle yeni işbirlikleri kurmaya sıcak bakmaktadır. Ku-
rumsal bir yapının oturtulması ve şirketin kurucularından bağımsız olarak da 
varlığını sürdürebileceği, devamlılık sağlayan bir yönetim modeli oluşturul-
ması da yine orta vadeli hedefler arasında yer almaktadır.

“SWOT” Analizi
Günümüzde sosyal sorumluluk projelerinin giderek önem kazanması, ku-
rumsal işletmelerin sosyal konulara daha fazla hassasiyet göstermesi ve tüke-
ticilerin bilinç düzeylerinin özellikle çevre konularında giderek artması 
Çöp(m)adam’ın kendine koyduğu hedeflere ulaşması açısından olumlu bir 
geleceğe işaret etmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren neredeyse tüm iş-
letmelerin yağ, pil, ambalaj, plastik, cam, kâğıt gibi atıkları sürekli üretmele-
ri ve bunların geri dönüşümünde çözüm arayışlarına ihtiyaç duyacak olmala-
rı, bu projenin ileride daha çok işletmenin dikkatini çekeceği öngörüsünü ve 
hedefini desteklemektedir.

Bu iyimser ortama rağmen Çöp(m)adam’ın hedeflerine ulaşması için 
bazı engelleri aşması ve sorunları gidermesi gerekmektedir. Çöp(m)adam’ın 

TABLO 3.3
SWOT Analizi

Güçlü yönler Zayıf yönler

• Kurucuların projeye olan inanç ve • Stratejik ve finansal bir gelecek planının
 kârarlılıkları  olmaması
• Çok boyutlu sosyal faydalar yaratılması • Bazı ürünlerin zaman maliyetinin
• Girişimin benzersiz ve orijinal hikâyesi  yüksek olması
• Hammaddenin maliyetsiz olması • Ürün çeşitliliğinin çok olmaması
• Ürün maliyetinin düşüklüğü • Finansal olarak bağımsız olmaması
• Türkiye pazarında rakibinin olmaması • Üretim kapasitesinin sınırlı olması
• Güçlü işbirlikleri ve destekçileri
• Çok farklı kurum ve kuruluşları
 bir araya getirebilmesi

Fırsatlar Tehditler

• Türkiye’de sosyal sorumluluk ve • Yeni bölgelerde önyargılarla kârşılaşılması
 çevre konularında duyarlılığın artması • Girişimden ayrılan kadınların
• Atık yönetiminin kanun koyucular tarafından  rekabet yaratması
 yakın gelecekte zorunlu hale getirilmesi • Çöp(m)adam’ın tamamen bir
• Hammadde çeşitliliği  Unilever projesi olarak kalması
• Ürün gamının zenginleşmeye müsait olması • Vergi
• Tüketicinin de sosyal sorumluluk konusunda
 talebinin giderek artması
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kısa ve orta vadede ortaya koyduğu hedeflerine sağlıklı bir ortamda ulaşabil-
mesi için kurumsal yapısını oturtması, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 
yeni anlayışları uygulamaya koyması ve girişimi daha geniş kitleler tarafın-
dan bilinir hale getirecek çalışmaları da sürdürmesi tavsiye edilmektedir. Ku-
rum içinde sürdürülebilir bir yapının geliştirilmesi ve iş modelinin yönetimsel 
şeklinin belirginleşmesinin, tekrarlanabilirliğinin mümkün olması, büyüme 
planlarının gerçekleşmesi ve kârlılığın sağlanması açısından da fayda sağlaya-
cağı düşünülmektedir.

Çöp(m)adam’ın finansal bağımsızlığını kazanması ise girişimin sürdü-
rülebilir bir iş modeli olması açısından önem taşımaktadır. Aslında Unilever 
Türkiye, Çöp(m)adam’ı bir yatırım ortağı, Çöp(m)adam sponsorluğunu uzun 
soluklu bir işbirliği ve sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak gör-
düğünü; Çöp(m)adam da bu ortaklığı bir risk olarak değil, bir işbirliği olarak 
benimsediğini açıkça belirtmektedir. Ancak tüm bu iyi niyetli ve samimi de-
ğerlendirmelere rağmen Unilever’in Çöp(m)adam’dan desteğini çekmesi du-
rumunda Çöp(m)adam’ın faaliyetlerine devam edip edemeyeceği, sürece kap-
samlı destek verebilecek yeni bir sponsorun hızlı bir şekilde devreye girip gir-
memesine bağlı olacaktır. Bu bağlamda, Çöp(m)adam’ın Unilever ile sahip 
olduğu iş ilişkisi kritik bir değer taşımakta ve Çöp(m)adam’ın finansal açıdan 
sürdürülebilir bir hale gelmesi girişimin uzun vadede var olması açısından 
önemli bir güvence olmaktadır.

Gelecekte ortaya çıkabilecek olası gerilim alanlarından bir diğerinin ise 
firmanın büyüme aşamasında ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Büyüme 
kaçınılmaz olarak gerçekleşecekse de girişimin kapasitesini artırdığı ölçüde 
her anlamda kontrol edilmesi zorlaşabilecek ve mevcut sosyal kazanımları 
her paydaş için aynı düzeyde sağlamak mümkün olamayabilecektir. Ayrıca 
artacak hammadde ihtiyacını karşılamak için yeni sponsorlar gerekebilecek, 
bu sponsor konusunda da çok incelikli bir stratejinin benimsenmesine ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu ihtiyaçların yanı sıra girişimin büyümesi için farklı bölgele-
re yayılması gündeme gelebilecek, yeni atölyeler kurmak ve işletilmesini sağ-
lamak için maddi kaynağa gereksinim olacak ve maliyetlerin karşılanması 
için şu an Unilever tarafından sağlanan sponsorluğun benzerinin bir veya bir-
kaç işletme tarafından verilmesine de ihtiyaç duyulabilecektir. Çöp(m)
adam’ın bu tür durumlara hazırlıklı olması için stratejik bir plan yapılması-
nın girişim için oldukça fayda getireceği öngörülmektedir.

Son olarak yine ileride Çöp(m)adam’ın karşısına çıkabilecek olası zor-
luklar arasında kalite kontrolü ve eğitim ihtiyaçları ile çalışma ve ürün kalite-



60 türkiye’de sosyal girişimcilik örnekleri

sindeki standartların korunması konuları yer almaktadır. Eğitim ihtiyaçları 
için meslek okullarından dikiş kursları konusunda destek alınması; nihai tü-
ketici nezdinde marka bilinirliliğini artırmak için ünlü isimlerle ortak projeler 
geliştirmeye devam etmesi; girişimi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için si-
vil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini artırması; çevreye duyarlı kuruluşlarla 
yeni işbirlikleri kurması ve büyük zincir mağazalara sahip olan bir kuruluşla 
işbirliği geliştirerek ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması girişimin sağ-
lıklı büyümesine olumlu destek olabilecek öneriler arasında yer almaktadır.
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ŞARTLAR: TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN DURUMU
Engellilik, bedensel fonksiyonlardaki hasarlar nedeniyle meydana gelen ka-
yıpların yarattığı sosyal dezavantajlardır.1 Türkiye’de, Başbakanlık Özürlü-
ler İdaresi Başkanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı işbirliğinde Devlet İstatis-
tik Enstitüsü tarafından ilk kez 2002’de gerçekleştirilen Özürlüler Araştırma-
sı’na ait veriler, engellilerin çok büyük sosyal dezavantajlara maruz kaldıkla-
rını ortaya koymuştur. Sosyal dezavantajların yol açtığı eşitsizlikler, engellile-
ri toplumun marjinal gruplarından biri haline getirmiştir.2

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de engelli olan nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 
engelli birey yaşamaktadır. Engelliliğin sadece bu sorunu yaşayan bireyi de-
ğil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen 
bir sorun olduğu unutulmamalıdır.3

Türkiye’de ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özür-
lülerin oranı % 2.58 iken (yaklaşık 1.8 milyon) süreğen hastalığı olanların 
oranı ise % 9.70’dir (yaklaşık 6.6 milyon). Özürlü olma oranlarının ileri yaş-
larda arttığı gözlemlenmiştir. Ancak, bu artış süreğen hastalığı olanlarda di-

1 Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002. İkincil Analizi, 12 Mart 2011. http://www.ozida.gov.tr/?m
enu=arastirma&sayfa=ilerianaliz. 

2 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırma Raporu. http://www.ozida.gov.tr/?menu=arastirma& 
sayfa=tr_ozurluler_arastirmasi

3 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri, 17 Mart 2011. http://www.
ozida.gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=oztemelgosterge.
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ğer özür grubundakilere göre daha fazladır. 0-9 yaş grubunda ortopedik, gör-
me, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü olanların oranı % 1.54 iken 0-9 
yaş grubunda süreğen hastalığa sahip olanların oranı % 2.60’tır. Bu oran, or-
topedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü olanlarda 50-59 yaş 
grubunda süreğen hastalığı olanlarda ise 20-29 yaş grubunda yaklaşık iki ka-
tına çıkmaktadır.

Engellilerle ilgili çalışmalarda pek çok eksikliğe rağmen yine de önce-
likli grup çocuklar ve gençlerdir. Ancak engelli nüfusun genel nüfusa oranla 
daha yaşlı oldukları görülmektedir. Yaşlanmanın sonucu olarak ortaya çıkan 
engellilik yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunların başında sü-
rekli bakım ve evde bakım gelmektedir. Engellilerin yaşla birlikte artan yar-
dım ve bakım ihtiyacı sosyal devlet ilkesi temelinde ele alınması gereken ko-
nulardan biridir. Sürekli bakım ve yardım ihtiyacı ağır engellilerin, özellikle 
de zihinsel engellilerin acil ihtiyacıdır.

Türkiye’de en yüksek engellilik oranı ortopedik engellilerde gözlenir-
ken en düşük engellilik oranı işitme engellilerde gözlenmektedir. Yaşa göre 
engellilik oranları incelendiğinde, ortopedik, görme ve işitme engellilerde yaş-
la birlikte engellilik oranı da artmaktadır.

Engellilerin eğitimi ve istihdamı yaşam kaliteleri açısından büyük 
önem taşımaktadır. Orta yaşa geldiklerinde eğitim ve işle ilgili sorunların çö-
zümlenmiş ve üretken döneme geçilmiş olması istenmektedir. Engellilerin her 
yaş grubunda farklı gereksinimleri olduğu bir gerçektir. Genel bir perspektif-
le bakıldığında çocukluk döneminde erken tanı ve tedavi, ardından eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetleri, arkasından da işe yerleştirme gelmektedir. Ülke-
mizde engellilerin yarısının 34 yaşından küçük olması bu gereksinimlerinin 
karşılanması için ciddi çabalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.4

4 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri, 12 Mart 2011. http://www.
ozida.gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=oztemelgosterge.

TABLO 4.1
Engelli Nüfus Oranları

  Ortopedik, görme, işitme,
  dil ve konuşma ve Süreğen hastalığa
 Toplam özürlü nüfus zihinsel özürlü nüfus sahip olan nüfus

 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

 12,29 11,10 13,45 2,58 3,05 2,12 9,70 8,50 11,33

Kaynak: Türkiye Özürlüler Araştırması.
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Türkiye’de engelli nüfusun eğitim düzeyi genel nüfusa göre oldukça 
düşüktür. Engellilerin yaklaşık % 41’inin ilkokul sonrası eğitimi bulunma-
maktadır. Yüksekokula devam eden engelli oranı % 2.24’tür. Eğitim düze-
yi doğrudan yaşam kalitesini etkileyen bir göstergedir. Sağlık, çalışma duru-
mu, gelir ve sosyal yaşama katılma düzeyi eğitim düzeyi ile doğru orantılı 
olarak artar. Engelli olmak eğitim yaşamına katılmayı engelleyen bir durum 
olduğu gibi, bu durumun sonucu engelliliğin yükünü artırmaktadır. Bu kı-
sır döngüyü kırmak engelliler için gereken özel eğitim hizmetlerinin nitelik 
ve niceliğini, ulaşılabilirliğini artırmak ve bunun yanı sıra normal eğitime 
devam edebilecek engellilere fırsat eşitliği sağlamakla mümkün olabilecek-
tir. Bunu sağlamanın yolu toplumsal bilincin geliştirilmesi çalışmalarına ek 
olarak yasal düzenlemelerle fırsat eşitliğini devlet garantisi altına almaktan 
geçmektedir.5

Engellilerin üreten, bağımsız bireyler halinde yaşamlarını sürdürmele-
ri için istihdam şarttır. Engellilerin işgücüne katılmaları ile ilgili verilere bakıl-
dığında yaklaşık % 78’inin işgücüne dahil olmadığı görülmektedir. Bu durum 
engellinin üretim dışı ve tamamen başkalarına bağımlı olduğunun bir göster-
gesidir. Engellilerin istihdam sorununun çözülmesi, üretim yaşamına katıla-
rak, bağımsız yaşama ulaşmalarını ve yaşam kalitelerinin artmasını sağlaya-
cak tek yoldur. Bu sorun ve sorunun çözümü çok boyutludur ve devlete çok 
önemli görevler yüklemektedir.

Engelli gruplarına yönelik sağlık hizmeti yaşam kalitelerinin süreklili-
ği açısından çok önemlidir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimde yaşayan en-
gelliler sağlık hizmeti almada zorluk yaşamaktadırlar. Gerek sağlık sistemin-
deki aksaklıklar, gerek ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi vatandaşların 
sağlık hizmetlerinden eşit düzeyde yararlanmasına engel olmaktadır. Bilgi 
eksikliği, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, ekonomik yükü, tıbbi yetersiz-
likler vb. gibi nedenler engelli bireylerin yeterli, zamanında ve sürekli sağlık 
hizmeti almalarını engellemektedir. Engelliler araştırmasına göre engellilerin 
yaklaşık % 47’si engelinden dolayı herhangi bir şekilde tedavi edilmediğini 
bildirmiştir. Bu durum belki de tedavi sonrası bağımsız ve üretken biçimde 
yaşamına devam edebilecek pek çok engellinin bağımlı hale getirildiğinin ka-
nıtıdır.6

5 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri, 14 Mart 2011. http://www.
ozida.gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=oztemelgosterge.

6 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri, 16 Mart 2011. http://www.
ozida.gov.tr/arastirma/oztemelgosterge.htm.
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Türkiye’de büyük çoğunluğu yoksul olan engellilerin özellikle tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetleri için sosyal güvenlik önemli bir araçtır. Ortope-
dik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanların yaklaşık 
%48’inin süreğen hastalığı olanların ise yaklaşık % 64’ünün sosyal güvenliği 
bulunmaktadır. Sosyal güvenliği olan engellilerin oranı kentte daha yüksek-
tir. Engellilerin ancak yarısı sosyal güvenliğe sahipken, bunların yarısından 
fazlası bağımlı olarak sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Çalışamayacak ve 
ailesine bakamayacak durumda olan engelliler için sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında sağlanacak parasal yardımın önemi yadsınamaz. Türkiye’de 2005 yı-
lında Özürlüler Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun genelden özele doğru bir-
takım yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler, temel insan haklarının sağlanma-
sında anahtar rol oynayan hizmetlere çağdaş açılımlar getiren kavramlar ve 
tanımlar ile ayrımcılığa karşı korumadan başlayan engelli haklarını kapsa-
maktadır.7

Türkiye’de engellilerin genellikle hem düşük eğitim düzeyine sahip 
hem de yoksul oldukları gözlemlenmektedir. Yoksulluk, engelliliğin neden ve 
sonucundaki etken olarak tanımlanabilmektedir. Yoksulluğun oluşturduğu 
engeller, engelli insanların ayrımcılık içinde tutulmalarına, olumsuz davranış 
ve uygulamaların güçlenmesine de neden olmaktadır. Özellikle çalışma yaşa-
mında engellilere yönelik ciddi anlamda ayrımcılık yapılması söz konusu-
dur.8 Engellerin birçoğu toplumdan soyutlanmış bulunmakta, büyük bir bö-
lümü en fazla yararlanabildikleri sağlık hizmetlerinden bile yararlanamamak-
tadır.9

Türkiye’de engellilere yönelik tüm bu sorun ve eksiklikler ışığında, 
AYDER ülke çapında yaşanan sosyal problemin çözümüne katkıda bulun-
mak amacıyla 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurucusu Er-
can Tutal, toplumda gönüllülük bilincini artırarak hem engellilere yönelik 
toplumsal algıyı değiştirmeyi, hem de engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin 
sosyal ortamda yaratıcı, üretken bireylere dönüşmelerini amaçlayan bir iş 
modeli yaratmıştır. Bu iş modeli, benzer konulara çözüm arayışı içinde olan 
diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil eden bir model oluşturmaktadır.

7 Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008-2012. Stratejik Plan, 3 Nisan 2011. http://www.
ozida.gov.tr/stratejik_plan/stratejik_plan.pdf.

8 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri, 16 Nisan 2011. http://www.
ozida.gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=oztemelgosterge. 

9 ÖZİDA, 2002. Türkiye Özürlüler Araştırması İkincil Analizi, 17 Nisan 2011. http://www.ozida.
gov.tr/?menu=arastirma&sayfa=ilerianaliz.
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ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ’NİN  
SOSYAL GİRİŞİM OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI

Bir Sivil İnisiyatif Hareketi: “Dalmak Özgürlüktür” Projesi
Ercan Tutal Türkiye’de engellilerin sosyalleşmeleri ve yaratıcılıklarını ortaya 
koymaları yönünde büyük adımlar atan bir sosyal girişimcidir. Spor ve sana-
tın özgürleştirici gücü sayesinde engellilerin yaşam kalitelerini artırmayı amaç 
edinen Tutal, Alternatif Yaşam Deneği AYDER’in kurucu başkanı ve Düşler 
Akademisi’nin yaratıcısıdır.

Antalya’nın Kaş ilçesi Alternatif Yaşam Derneği’nin çıkış noktasıdır. 
Ercan Tutal üniversite eğitimi için İtalya ve Almanya’da bulunduğu dönem-
lerde engellilerle ilgili çeşitli çalışmalarda yer almıştır. Eğitimini tamamlama-
sının ardından Türkiye’ye geri döndüğünde Kaptan Cousteau’nun “Okya-
nusların Özgürleştirici Gücü” temalı belgeselinden ilham alarak okyanusların 
ve denizlerin engelliler üzerinde özgürleştirici etkilerinin olabileceğini fark et-
miştir. 1997 yılında engelli gruplarına yönelik, daha önce Türkiye’de hiç ger-
çekleştirilmemiş bir proje olan engelliler için dalış programını bireysel inisiya-
tifle hayata geçirmeye karar vermiştir. Projeye yönelik seçilen branş nedeniy-
le Türkiye’nin en iyi ve en önemli dalış bölgesi olan Antalya’nın Kaş ilçesini, 
projenin uygulama alanı olarak seçmiştir. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirile-
cek, bu denli sıra dışı bir proje fikri için mekân seçimi, çevresel faktörler açı-
sından oldukça önemli sayılmaktadır.

Ercan Tutal’ın bireysel inisiyatifiyle başlayan engelliler için dalış proje-
si, spor ve dalış sektörüyle ilgili bütün kurumlarla işbirliği içerisinde gerçek-
leştirilmek durumunda kalınmıştır. Bu projeyi hayata geçirebilmek adına 
Türkiye Dalış Federasyonu, dalış okulları, dalış okullarının oluşturduğu der-
nekler, bölgenin yerel yönetimi, bölgedeki turizmciler, otelciler, sahil güven-
lik, vb. kurumların desteğini almak için bu kurumlarla birebir iletişime geçil-
miştir. Tutal’ın bu kurumlardan aldığı destek sayesinde projeyi minimum 
maliyetle gerçekleştirmek için gerekli altyapı kurulmuştur.

Dalışın oldukça iddialı bir spor dalı olmasının yanı sıra Türkiye’de da-
ha önce engellilerin dalış yapması konusunda hiçbir girişimin olmaması Tu-
tal için birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Amaç spor aracılığıyla 
engellileri hayatın içine katabilmektir. Ancak bu girişim, fizik rehabilitasyon 
merkezleri gibi konuyu sağlık açısından ele alan kurumlar ve akademisyenler 
tarafından büyük tepki görmüştür. Ercan Tutal, engelli insanlara dalış yaptır-
manın büyük riskleri olduğunu şiddetle savunan ciddi bir direnişle karşı kar-
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şıya kalmıştır. Medikal yaklaşım açısından dalış yaptırmanın engellilere her-
hangi bir iyileştirme etkisi olmayacağı, aynı zamanda bu çalışmanın çok risk-
li ve hatta imkânsız olduğu savunulmuştur.

Ercan Tutal, karşılaştığı bu direnişi ortadan kaldırabilmek ve sonra-
sında desteğe dönüştürebilmek adına yeni bir çözüm üretmek zorunda kal-
mıştır. Engelli gruplar için dalış konusunda kendisinin yeterli donanıma sahip 
olmadığı ve aslında bu projenin çok ciddi bir ön hazırlık safhası gerektirdiği 
kanaatine varmasının ardından, kendisinde bu alanda zayıf gördüğü tarafla-
rı güçlendirerek ve uzmanlaşarak bu sektörde bir otorite olmayı kendisine he-
def olarak belirlemiştir. Zayıf bir başlangıcın çok iyi bir fikri öldürebileceğini 
savunan Tutal, güçlü bir başlangıç yapabilmek adına projeyi bir seneliğine 
durdurmuş ve kendisini bu alanda geliştirmek için hızlı bir eğitim sürecine 
girmiştir. Bu bir senelik zaman diliminde yurtdışında Uluslararası Engelli 
Dalgıçlar Federasyonu’nun yürüttüğü çalışmalara dahil olarak çeşitli eğitim-
lere katılmıştır. Engelli dalışı alanında eğitmen eğitmenliği derecesine yüksel-
menin ardından Ercan Tutal ülkesine geri döndüğünde, artık alanında uz-
manlaşmış bir duayen haline gelmiştir.

Projenin tüm ön hazırlık süreci tamamlanarak güçlü bir fikri güçlü bir 
başlangıçla hayata geçirmenin zamanı gelmiştir. Dalış sporuyla ilgilenen tüm 
eğitmenler bu projenin gönüllüleri haline gelmişlerdir. Ercan Tutal projenin 
devamlılığının sağlanabilmesi için çalışmada yer almış gönüllü dalış eğit-
menlerine ücretsiz olarak engelli dalış eğitimi vermiştir. Kendisi de bu dö-
nemde ‘spor aracılığıyla toplumsal değişim’ temasıyla sık sık Avrupa’daki 
Engelliler Spor Federasyonları’nı ziyaret ederek dünyada, bu konuda gelinen 
noktayı ve federasyon bünyesinde yapılan çalışmaları yerinde görerek bilgi 
edinmiştir.

Ercan Tutal’a göre, Türkiye bu konuda Avrupa ülkelerine kıyasla ol-
dukça geri konumda bulunmaktadır. Bu nedenle proje için iddialı bir spor da-
lı olan dalış, medya yoluyla toplum üzerinde kalıcı ve hatta tetikleyici bir et-
ki bırakması için doğru bir seçimdir. ‘Dalmak Özgürlüktür’ projesi Türki-
ye’de görsel ve yazılı medyanın büyük ilgisini çekmiştir; ulusal televizyon ve 
radyolarda sık sık yer aldığından medya etkisi yüksek bir proje haline gelmiş-
tir. Özel bir televizyonun ulusal ana haber bülteninde bu projeye beş dakika 
kadar uzun bir süre yer verilmiş ve engelli dalış programı ulusal tüm medya-
nın da etkisiyle ciddi bir bilinirlik ve farkındalık yaratılmıştır. Projenin sürdü-
rülebilir nitelikte tasarlanmış olması Tutal’ı yeni proje fikirlerini hayata geçir-
me yönünde motive etmiştir.
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Engelli dalış programında bugüne kadar çeşitli engel gruplarına dahil 
olan 3.000 kişi sualtında özgürlük hissini yaşama şansı bulmuştur. Ağır zi-
hinsel engelliler dışındaki tüm engelli gruplarından insanlar bu programdan 
yararlanmıştır. Dalış fizyolojisine uygun olmayan ve sağlık nedeniyle dalama-
yanlar da dalış teknesinde dalış yapanlarla birlikte bulunarak sosyalleşme or-
tamından faydalanabilmişlerdir.

Bahsedilen projenin devam ettirilmesi, engellilerin gelecekte spor ve 
kültür alanında daha fazla yer almaya başlamaları adına Ercan Tutal sürekli-
liği muhafaza etme amacıyla yeni projeler üretmeye başlamıştır. Hedefi, Tür-
kiye’de yaklaşık 45 ile 50 arasında değişen spor dalında yer alabilen engelli-
lerin, spor faaliyetlerine daha çok branşta ve daha fazla sayıda katılmaları ol-
muştur. Bu hedeften yola çıkarak Tutal, engellilerin hayata bağımsız ve aktif 
şekilde katılmaları konusunda toplumun daha fazla dikkatini çekmek adına 
bir ilaç firmasının ana sponsorluğunda Kızıldeniz belgeselini çekmiştir. Belge-
sel, tüm engel gruplarından insanların dalış sayesinde edindikleri tecrübeleri 
göz önüne sermiştir. Kızıldeniz belgeseli daha sonra Belgesel Sinemacılar Bir-
liği’nin de desteğiyle festivallerde ülke çapında özel gösterim olarak yerini al-
mıştır. Engellilerin içinde bulundukları durumun dramatize edilmesine ve bu-
nun medya tarafından malzeme yapılmasına karşı durarak toplum içinde her 
bireyin spor yapmasının en temel haklardan biri olduğu tezini savunan bir 
belgeseldir. Konu medyaya da bu tema ile yansımıştır. Dalış projesi ve Kızıl-
deniz belgeseli sayesinde engelliler konusunda yaratılan farkındalık, Ercan 
Tutal’ın bir sonraki projesi olan Alternatif Kamp için kaynak bulma proble-
mini çözmede kolaylık sağlamıştır. Alternatif Kamp ‘hizmet satın alma değil 
hizmet üretme’ felsefesiyle oluşturulan, gönüllülüğün esas alındığı bir sivil 
toplum projesi olarak hayata geçirilmiştir.
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Alternatif Yaşam Derneği Zaman Çizelgesi

Alternatif Kamp
Medyadan takip ettiği “Dalmak Özgürlüktür” projesinden etkilenen bir işa-
damının finansal desteğiyle Alternatif Kamp 2002 yılında faaliyete geçirilmiş-
tir. Dalış programlarının da bünyesinde gerçekleştirildiği Alternatif Kamp 
projesiyle, engelliler ve farklı ihtiyaç grupları için spor, eğitim, tatil ve enteg-
rasyon altyapısı oluşturulmuştur. Ulusal ve uluslararası platformda öncü ve 
örnek bir model olan Alternatif Kamp bir toplumsal dönüşüm projesi haline 
gelmiştir. Alternatif Kamp bir proje olmaktan çıkıp kurum kimliğine bürün-
mesi ile tüzel kimliğe sahip olma ihtiyacı doğmuştur. Ercan Tutal ülkedeki 
fazla sayıda bulunan dernek ve vakıflara yenisini eklemek yerine mevcut ku-
rumlardan birinin bünyesinde çalışmalarını yürütebileceğini düşünmüştür. 

TABLO 4.2
Alternatif Yaşam Derneği Zaman Çizelgesi

1997 Kaş’ta “Dalmak Özgürlüktür” Projesi altında Türkiye’de ilk engelli dalışı 
gerçekleştirilir (Bougainville Dalış Merkezi teknesini Ercan Tutal’ın istekleri 
doğrultusunda engellilere uygun hale getirir, engelliye uygun ilk tekne tuvaleti 
yapılır).

1997-... Özellikle 1997-1999 arası dalışlar düzenli bir takvimle yürütülür, günümüze kadar 
devam eder ve farklı engel gruplarından yaklaşık 3.000 kişinin sualtı dünyasıyla 
buluşması Türkiye’yi bu alanda dünya genelinde öncü konuma taşır.

2001 J.M. Cousteau’nun Handicapped Scuba Association’la Engelli Dalış Derneği’nin 
ortaklaşa çektiği film sonrası verdiği röportajda “denizlerin iyileştirici ve 
özgürleştirici gücünü keşfettik” demesinden yola çıkılarak Sharm el Sheikh kıyısında 
Kızıldeniz’de sualtı belgeseli çekilir.

2001-2002 Bu dönemde belgesel medyada büyük ilgi görür, sualtı video yarışmaları gibi 
etkinliklerde ve birçok film festivalinde özel gösterimlerle seyirciyle buluşur ve 
kamuoyunda farkındalık yaratmaya başlar.

2002-... Ercan Tutal toplumda farkındalık ve değişim yaratmasının devamlılık arz etmesi 
adına engelli ve sosyal dezavantajlı gençler için spor, sanat ve kişisel gelişim kampı 
olarak nitelendirilen Alternatif Kamp projesini bireysel destekler ve gönüllü 
katılımıyla hayata geçirir. Toplam 8.000 engelli birey, 1.000 uluslararası gönüllü, 
300 farklı kurum Alternatif Kamp’ın ücretsiz ağırlanan katılımcıları olmuştur.

2002-... Alternatif Kamp Projesi’nin kurumsallaşması ve sürekliliğinin sağlanması adına 
Alternatif Yaşam Derneği kurulur.

2008-.... AYDER’in şemsiyesi altında engelliler ve sosyal dezavantajlı gençler için sanat-
kişisel gelişim merkezi olan Düşler Akademisi kurulur. Akademi bünyesinde 
başlayan Social Inclusion Band ve Düşler Kumpanyası projeleri sayesinde engelli ve 
sosyal dezavantajlı gençler sanatsal üretimlerini gerçekleştirirler.
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Bu nedenle Türkiye’de mevcut engellilik ve sporla ilgili olan kurumların çatı-
sı altında projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çeşitli görüşmeler-
de bulunmuştur. Ancak bu konudaki girişimler sonuçsuz kaldığı için bu en-
geli aşma yöntemi olarak Alternatif Yaşam Derneği’ni (AYDER) hayata ge-
çirmiştir.

Alternatif Kamp projesinin bir uzantısı olarak kurulan AYDER, bir si-
vil toplum örgütü olarak engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik engelli-
lik olgusuna alternatif çözümler üreten, yenilikçi ve sürdürülebilir sosyal pro-
jelerin ana platformunu oluşturmaktadır. Bugün, AYDER bünyesinde işleyiş 
sürecini devam ettiren Alternatif Kamp, her sene yaklaşık 6 ay süren çeşitli 
spor, sanat, kültür eğitimi ve etkinliklerinin gerçekleştirildiği birer haftalık 
kamp hizmeti vermekte ve eğitim kampları daha çok Ege ve Akdeniz sahille-
rinde gerçekleştirilmektedir. Hedef kitlesi tüm engelli gruplarla birlikte, diya-
bet, astım, epilepsi, kas ve eklem hastalıkları gibi kronik hastalığa sahip kişi-
ler ve alkol bağımlısı, özel ilgiye muhtaç, yoksul gençlik grupları ve bireyler 
olarak tanımlanmıştır. Ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz’de yapılan kamplarda 
Türkiye’nin her yerinden katılımcılar bulunmaktadır. Ülkede Alternatif 
Kamp modelini yaygınlaştırmak adına AYDER, gelen talepler doğrultusunda 
Van, Sinop, Fatsa, Artvin gibi illere giderek o bölgelerdeki sivil toplum örgüt-
lerine, bölgelerinde yapacakları kamp uygulaması için gerekli mekân erişile-
bilirliği, yerel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri konularında destek 
vermektedir.

Aynı zamanda uluslararası işbirliğine önem veren Alternatif Kamp 
özellikle Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projeleri gibi gençliği ve engellileri 
temel alan programların uygulama alanı haline gelmiştir. AYDER’in geliştir-
diği uluslararası ilişkiler ve ortaklıklarda temel beklentiler; kültürel değişim, 
entegrasyon, bilgi alışverişi, lojistik destek ve fon kaynağı yaratımıdır. Gönül-
lülüğün temel alındığı Alternatif Kamp projesinde, bugün yurtdışı gönüllülük 
ve kampçılık organizasyonları ile genel olarak üniversiteler, gönüllü kaynağı-
nın önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. 2002 yılından günümüze kadar bu 
proje 800’ün üzerinde yerli ve yabancı gönüllüye ev sahipliği yapmıştır. Gö-
nüllü profili içerisinde engelli olmayanların yanı sıra, görme, işitme engelliler, 
ampute, tekerlekli sandalye bağımlıları, kuadraplejikler, değişik seviyede 
spastisitesi olan kişiler de bulunmuştur.

Alternatif Kamp; yüzme, şnorkelle dalış, serbest dalış, aletli dalış, su 
sporu, su jimnastiği, yapay tırmanma, plaj voleybolu, bocce, aerobik sabah 
sporu, basketbol, badminton, tenis, masa tenisi, binicilik, dağ bisikleti, out-
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door aktiviteleri gibi sporun tüm alanlarında özel ihtiyaç gruplarına uygun 
spor altyapısı kurmuştur. Kamp’ta kulüp ve olimpiyat sporcusu olabilecek 
yetenekleri olan bireyler, onlara uygun kulüpler ve organizasyonlarla buluş-
turulmuştur. Kamp’ta sporun yanı sıra entegrasyonu hızlandırıcı sosyal, sa-
natsal ve kültürel aktivitelerden tiyatro, drama, dans, müzik, ritim, resim, 
satranç, seramik, grup oyunları, takım ruhu çalışmaları, kültürel geziler gibi 
etkinlikler düzenlenmektedir. Eğitim alanında katılımcı grupların yaratıcılığı-
nı, yaşam becerilerini, genel kültürlerini geliştirici çalışmalarla onların top-
lumsal yaşama daha aktif katılımını ve üretkenliğini artırmayı hedefleyen Al-
ternatif Kamp’ta, resim, müzik, dans, seramik, bahçecilik, çevrecilik, bilgisa-
yar, fotoğraf, el becerileri, yabancı dil, temel sağlık, ilk yardım, sağlıklı bes-
lenme, kişisel gelişim, yön bulma, teknecilik alanlarında sertifikalı veya serti-
fikasız kurslar verilmekte, sunumlar, atölyeler düzenlenmektedir. Oluşturu-
lan katılımcı grupların aynı yaş aralıklarından seçilmesine önem verilmekte-
dir. Yapılan tüm etkinlikler grubun özel gereksinimleri göz önüne alınarak 
deneyimli gönüllü ekip tarafından uyarlanmakta ve yürütülmektedir.10

Alternatif Kamp’ın uyguladığı “çalışan sistemler” modeli, projelerin 
sürdürülebilirlik ve kendine yeterlilik özelliğiyle de alternatif bir sivil inisiya-
tiftir.11 Bu sene onuncu yılını dolduracak olan Alternatif Kamp’ta, çok az bir 
bütçeyle tüm ihtiyaçlar sürekli gelişen bir gönüllü ağı tarafından desteklen-
mektedir.

İŞ MODELİ: AYDER VE DÜŞLER AKADEMİSİ’NDE  
HİZMET ÜRETİMİ

Engelsiz Yaşam Yolculuğunda Düşler Akademisi
Sosyal girişimler, toplumun önde gelen sorunlarına yönelik sistematik deği-
şimler yaratarak yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. 
Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin toplum içinde sosyalleşmeleri ve istih-
dam edilmelerine hizmet eden, AYDER başarılı bir sosyal girişim vakası ola-
rak kabul edilmektedir.

AYDER, bütün engel gruplarına, sosyal dezavantajlar yaşayan diğer 
grup ve bireylere uluslararası vizyon ve standartlarda, toplumsal yaşamın 
tüm alanlarında alternatif, yenilikçi, sürdürülebilir projeler üreten ve uygula-
yan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’de Birleşmiş Milletler “Küresel İl-

10 Ercan Tutal ile yapılan mülakattan alınmıştır.
11 Alternative Camp, 14 Nisan 2011. http://www.alternativecamp.org/kurumsal_hakkimizda.php.
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keler Sözleşmesi”ni ilk imzalayan sivil toplum kuruluşu olmuş ve Caravan 
2000, ENAT (European Network of Accessible Tourism), HSA (Handicap-
ped Scuba Association) gibi uluslararası organizasyonlarda aktif görev almış-
tır. Uyguladığı projeler ve ürettiği değerlerle öncü nitelikte bir model teşkil et-
mektedir.12

AYDER’in sosyal girişim olarak sürekliliğini sağlayan yapısı ve buna 
bağlı iş modeli incelendiğinde “Dalmak Özgürlüktür” ve “Alternatif Kamp” 
projelerinin ivmeleriyle dernek ve dernek altında iktisadi işletme olarak kuru-
lan bir yapısının olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 4.1). Ercan Tutal’ın oluş-
turduğu bu sosyal girişimin, engellilerin toplumsal hayata engelsiz, aktif katı-
lımları ve yaratıcılıklarının desteklenmesi konusundaki tüm bireysel çalışma-

12 Tutal, E., Bir Engelsiz Yaşam Yolculuğu ve Toplumsal Değişim Liderliği, 2008. 
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ları, kurduğu ilişkiler ve işbirliklerinin sonucu olarak gönüllülük, yerel yöne-
timler, uluslararası örgütler, kamu kurumları ve özel sektörün sağladığı lojis-
tik ve finansal destekle ortaya çıkan bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. AY-
DER’in oluşum sürecinde birbirini tetikleyen “Dalmak Özgürlüktür”, “Al-
ternatif Kamp” gibi projelerinin sürekliliği sağlanırken, diğer sivil toplum ör-
gütleri, özel sektör ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlayan bir 
iş modeli oluşmaya başlamıştır. Bu yapının sürekliliğinin sağlanması için çö-
züm üretme adına birbirini ‘doğuran’ projelerin bir iş modeline dönüşmesi 
Düşler Akademisi Projesi ile gerçekleşmiştir. Düşler Akademisi’nin bir sonu-
cu olarak ortaya çıkan süreklilik ve gelir sağlayıcı Social Inclusion Band (SIB) 
ve Düşler Kumpanyası (DK) oluşumları, AYDER’de kalıcı ve kapsayıcı bir iş 
modelinin hayata geçtiğine işaret etmektedir.

AYDER bünyesi altında gerçekleşmeye başlayan Alternatif Kamp, en-
gellileri özgürleştirici başka bir projenin doğmasını sağlamıştır. Ercan Tutal 
ve AYDER ekibi, Alternatif Kamp’ı geliştirme ve yaygınlaştırma amaçlı yap-
tıkları saha gezileri sırasında engellilerin, gerekli altyapı kurulduğu takdirde 
üretken olabileceklerini ve yaratıcılıkları sayesinde kendilerine ait bir çalışma 
alanı oluşturabileceklerini fark etmişlerdir. Bu düşünceden yola çıkarak AY-
DER sürekliliği daha fazla sağlayabilecek, çıkış noktası ve ana hedefi olan en-
gelli ve sosyal dezavantajlı grupları dahil eden bir model oluşturmanın ilk 
adımlarını atmıştır. Kamp süresince katıldıkları dans, resim, müzik, tiyatro 
gibi sanatsal çalışmalarda engellilerin sergiledikleri yaratıcılıktan etkilenen 
Tutal ve AYDER çalışanları böylece Ekim 2008’de13 Düşler Akademisi pro-
jesini aktif katılımcı gönüllülerin desteğiyle hayata geçirmişlerdir.

Fiziksel ve zihinsel engellerinden ötürü “sosyal dışlanmışlık” yaşayan 
sosyal ve ekonomik dezavantajlı kişiler için sanat, kendini ifade etmek, yeni 
fikirler üretmek ve topluma ekonomik anlamda eşit olarak katılabilme imkâ-
nı verme açısından çok önemli bir fırsattır. Bu fırsattan yola çıkarak bir iş 
modeli haline dönüşen Düşler Akademisi Projesi, sanatı kullanarak sosyal 
dışlanmayı kırmak, engelli bireylerin aktif, yaratıcı ve üretken olmalarına im-
kân tanımak amacıyla birçok sanat dalı ve kişisel gelişim alanında eğitimler 
sağlamaktadır.14

Düşler Akademisi Projesi, dezavantajlı gençlerin engelsiz bir yaşama ka-
vuşmaları için, Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Devlet Planlama Teşkila-

13 Social Inclusion Band, 26 Nisan 2011. http://www.socialinclusionband.org/.
14 AYDER’in hazırladığı Düşler Akademisi 2010-2011 Raporu’ndan alınmıştır.
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tı’nın (DPT) işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, ulusal ve ulus-
lararası çeşitli sivil toplum örgütleri de Düşler Akademisi’nin kuruluşu ve geli-
şimine destek olmuşlardır. İstanbul Rotary Kulübü bu destekçi kuruluşlardan 
biridir. Bu proje için gerekli mekânları ise Beşiktaş Belediyesi ve Ataşehir Bele-
diyesi tahsis etmişlerdir.15 Yurtiçi gönüllülerinin yanı sıra uluslararası plat-
formda da tanınırlığı olan Düşler Akademisi yabancı gönüllülerin katkıların-
dan da faydalanabilmektedir. Avrupa Birliği Gençlik Programı olan Avrupa 
Gönüllü Hizmeti’ni (European Voluntary Service) sağlayan GENÇTUR vb. sa-
bit ilişkiler aracılığı ile düzenli olarak yabancı gönüllü akışı sağlanmaktadır.

Düşler Akademisi’nin “sosyal dezavantaja sahip bireylerin yaşam kali-
telerini yükseltmek amacına yönelik çalışmalar yapmak” şeklinde tanımladı-
ğı genel hedefinin yanı sıra tanımladığı özel hedefler aşağıda sıralanmıştır:16

• Yetenek ve becerileri gelişen engelli bireylerin ilgili sektörlerde iş 
bulmalarını kolaylaştırarak istihdam sorununda çözümün bir par-
çası olmak,

• Proje yararlanıcılarının edindikleri yeteneklerini yaşadıkları sosyal 
alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullarda ilişki sürdürmelerini 
sağlamak ve böylece bireylerin özgüvenlerini geliştirmek,

• Dezavantajlı gruplar arasında kültürel kaynaşma aracılığıyla sosyal 
rehabilitasyon sağlanmasına katkıda bulunmak,

• Toplumu sivil toplum bilinci ve gönüllülük kavramı ile tanıştır-
mak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum 
sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin 
geliştirilmesine olanak tanıyarak, gençlerin kişisel gelişimlerine kat-
kıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturmak,

• Alternatif, yaratıcı ve üretken ruhların önlerindeki engelleri kaldır-
mak, yozlaşma, tembellik, cahillik, alkol-sigara bağımlılığı gibi et-
menlerle ortaya çıkan “Sağlıksız Toplum - Sağlıksız Birey” sarma-
lına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak.

Düşler Akademisi kurulduğundan bu yana 500’den fazla öğrenci kül-
tür ve sanat eğitimlerinden ücretsiz olarak yararlanma şansına sahip olmuş-
tur.17 Akademide dans, tiyatro, DJ’lik, enstrüman çalma, film, fotoğraf, re-

15 AYDER’in hazırladığı Düşler Akademisi 1. Dönem Ara Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.
16 2009 tarihli Düşler Akademisi Proje Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.
17 Ercan Tutal’la yapılan mülakattan alınmıştır, 28 Nisan 2011.
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sim, ritim, vokal, kişisel gelişim, işaret dili gibi dallarda eğitim verilmektedir. 
Başarılı, gelişime açık ve ilgilendiği sanat dalında ilerlemek isteyen öğrenciler, 
geliştirilen projeler ile eğitimlerine devam etmelerinin yanı sıra sanatçı kaşesi 
alarak istihdam da edilmişlerdir. Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere yöne-
lik olarak verilen bu hizmet ve eğitimlerin yanı sıra “Gönüllü Eğitimi”, “En-
gelliye Doğru Yaklaşım Eğitimi”, “Simülasyonlar”, “Engelleri Aşan Ekipler” 
ise toplumdaki engelli bireylerle doğru iletişim ve etkileşim içerisinde bulun-
maya yönelik ücretsiz olarak verilen diğer eğitimler arasında yer almaktadır.

Sanat atölyeleri kapsamında çeşitli branşlarda mesleki düzeyde eğitim 
alabilme olanaklarına sahip engelli bireyler, verilen eğitim sonrasında, yine 
Düşler Akademisi çatısı altında kurulmuş olan üretim stüdyolarında bağım-
sız işlerini yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Sanat atölyelerinin yanı sıra, 
engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve iş hayatı-
na hazırlanmaları amacı ile, Kişisel Gelişim Atölyelerinde her hafta farklı 
eğitmenler eşliğinde iletişim becerileri, zaman yönetimi, iş hayatına hazırlık 
gibi kişisel gelişimi destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Dönem sonunda 
katılımcıların grup olarak bir proje geliştirmesi ve sunum yapmaları beklen-
mektedir. Kişisel Gelişim Atölyelerinde bireysel koçluk, işaret dili, yabancı 
dil, bilgisayar eğitimi gibi atölyeler de yer almaktadır.

AYDER, Düşler Akademisi bünyesindeki kültür sanat atölyeleri dışın-
da engellilik konusunda danışmanlık yapmaktadır. Dumankaya İnşaat, İstan-
bul Kültür Sanat Vakfı’nın da içinde bulunduğu çeşitli kurum ve kuruluşlara 
“Engelliye Doğru Yaklaşım”, “Erişilebilirlik Hizmetleri” gibi projeler kapsa-
mında danışmanlık görevi üstlenerek engelli bireylerin temel haklarının ko-
runmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede engellilere uygun ulaşım hatları, 
sağlık hizmetleri gibi konular geliştirildiğinde, daha fazla engelliyi süreçlerine 
dahil etme imkânı bulacaklardır.

AYDER ve Düşler Akademisi uluslararası bir sivil toplum girişimi olan 
Best Buddies programına dahil olarak bünyesinde gerçekleştirdiği projelere 
bir yenisini daha eklemiştir. Bu program zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, 
gönüllüler arasında arkadaşlık bağı kurarak gönüllülük anlayışını yaymayı 
amaçlamaktadır. Engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul görme 
amacını güden bu program sayesinde engelliler eşleştikleri gönüllü arkadaşla 
telefon, kısa mesaj, sosyal medya vasıtasıyla iletişim kurabilmekte ve birlikte 
sosyal aktivitelere katılabilmektedirler.18 Bu proje sayesinde AYDER hem gö-

18 Best Buddies Turkey, 28 Nisan 2011. http://www.bestbuddiesturkey.org/ne-yapiyoruz.asp
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nüllülük bilincinin artmasına katkıda bulunmakta hem de bünyesinde hizmet 
verdiği engelli bireylerin yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşmelerine katkı sağ-
lamaktadır.

Düşler Akademisi bünyesinde gerçekleşen, özel sektör çalışanlarından 
gönüllülere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden eğitim programları, engellilik 
konusu ile ilişkili eğitim ve liderlik programları mevcuttur. Bu çerçevede gönül-
lü eğitimi sayesinde, bireyler gönüllü etiği, engelliye doğru yaklaşım konusun-
da bilgilenmektedirler. Bunun yanı sıra görme engelli, fiziksel engelli ve işitme 
engelli simülasyon dersleri bu programlar çerçevesinde yer almaktadır.19

Verilen eğitimler ve sanat atölyelerinin dışında Düşler Akademisi’nin 
Ataşehir’deki binasında üretim stüdyolarının da kurulması sayesinde, engelli 
ve dezavantajlı gençler, eğitimini aldıkları branşlarda bağımsız çalışmalarını 
fotoğraf stüdyosu, ses kayıt, dublaj ve film stüdyosunda sürdürerek sanatsal 
üretim yapabilmektedirler. Böylece engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin 
kültür ve eğlence sektöründe gelir sağlamalarına imkân tanınmaktadır.

Düşler Akademisi Projesi bir iş modeli oluşturma ve engelli ve sosyal de-
zavantajlı bireylere hizmet sağlama sürecinde mantıksal bir çerçeve içerisinde 
somut başarılar elde etmeyi hedeflemektedir. Bunun bir örneği olarak kültürel 
ve sanatsal alanlardaki eğitimin ardından öğrenciler üçer aylık dönemlerle ka-
tıldıkları branşa yönelik proje çıktılarını resim sergisi, fotoğraf sergisi, kısa film 
gösterimi, tiyatro gösterimi olarak ortaya koymaktadırlar. Düşler Akademi-
si’nin faaliyetleri, toplumda farkındalık yaratmak, farklı kesim ve yaşlardan bi-
reyleri gönüllü olarak projeye dahil ederek harekete geçirmek için projenin he-
define uygun festival, toplantı, konferans ve etkinliklere katılım sağlanması, 
projenin duyurulması adına basına dönük çalışmaların odak noktasıdır.

Düşler Akademisi’nin iş modeli olarak ayakta durmasını sağlayan ol-
gulardan biri, iç ve dış bağlantıları kurgulayıp hayata geçiren küçük profes-
yonel ekip ve projeye destek veren gönüllülerin işbirliğidir. Projenin süreci 
içerisinde gelinen noktayı analiz edebilmek için dönem sonlarında, katılımcı, 
eğitmen ve gönüllülerin görüşlerini almak büyük önem taşımaktadır. Anket 
sonuçları ve çalışma sistematiği analizlerini ortaya koyan ara dönem ve yıl so-
nu değerlendirme raporları sayesinde gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler 
gerçekleştirilmektedir. Projenin iç dinamiklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra 
basında çıkan haberlerin parasal değer olarak yarattığı katkı, televizyon 
programlarında, gazete haberlerinde yer alarak yaratılan farkındalığı ne dere-

19 AYDER’in hazırladığı Düşler Akademisi 2010-2011 Raporu’ndan alınmıştır. 
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ce arttırdığı raporlanarak dış dinamiklere yönelik geri dönüşün alınmasını 
sağlanmaktadır.20

Social Inclusion Band (SIB) ve Düşler Kumpanyası (DK)
Social Inclusion Band (SIB) on yıldır engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin 
hayata eşit katılımı için kültür, sanat ve spor projeleri üreten Alternatif Ya-
şam Derneği’nin (AYDER) Düşler Akademisi bünyesinde gerçekleştirdiği ye-
nilikçi ve girişimci bir projesidir. Social Inclusion Band sanatın evrensel, en-
gel tanımayan gücünü kendine temel almaktadır. Türkiye’den ve yurtdışın-
dan farklı kültürlere ait sanatçılar, farklılıkları desteklemek, dezavantajlı 
grupları hayata dahil etmek amacıyla bir araya gelerek gönüllü olarak proje-
ye katılmaktadır. Her performansta farklı sanatçılar değişik müzik tarzları ile 
sahne almakta, ekip böylece kendini yenilemekte ve olabildiğince çok müzis-
yeni projeye dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Projenin öne çıkan yanlarından biri; Ekim 2008’den beri devam eden 
Düşler Akademisi projesinde sanat eğitimi alarak yeni bir kariyer fırsatı kaza-
nan engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin Social Inclusion Band sayesinde 

20 Düşler Akademisi Proje Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır. 

ŞEKİL 4.2
Düşler Akademisi İşleyiş Süreci

Hizmet alan

Eğitim hizmeti

İdari hizmet

Gelir kaynakları

Lojistik kaynağı

Pazarlama iletişimi

• Sosyal dezavantajlı gruplar

• Ercan Tutal’ın stratejik halkla ilişkiler çalışmaları
• Bir marka olarak Social Inclusion Band

• Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri,
 kaymakamlıklar, özel sektör desteği

• Türkiye Vodafone Vakfı, UNDP, DPT, sponsorluklar
• Özel sektöre danışmanlık, SIB, Düşler Kumpanyası

• Maaşlı çalışanlar
• Gönüllü çalışanlar

• Gönüllü eğitmenler (ulusal, uluslararası)
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müzisyenlerle bir araya gelerek konserlerde sahne alacak olmasıdır. 21 Bugü-
ne kadar caz, oryantal blues, raggae, etnik müzik gibi konserlerde ünlü mü-
zisyenler (Baba Zula, Baki Duyarlar, Baran Say, Sattas, Luxus, Kollektif İs-
tanbul..) ile aynı sahneyi paylaşmışlardır.

Social Inclusion Band farkındalık yaratma misyonunu yüklenmiştir. 
Buna göre toplumsal duyarlılığa sahip olan sanatçıları değişimin bir parçası 
olmaya davet etmektedir. Bu müzik topluluğu, toplumsal değişimi sanat ile 
desteklemek, sahneye çıkacak farklı engel gruplarından sanatçıların imkân 
verilirse neler yapabileceğini kanıtlamak iddiasındadır. Engelleri sebebiyle sa-
nattan uzak kalmış bir grubun müzik yoluyla hayata entegre edilmesi amaç-
lanmaktadır.

Social Inclusion Band grubunun konser mekânlarında gerçekleştirdiği 
konserlerden elde ettiği kazancın büyük bir kısmını grup üyeleri alırken diğer 
kısmı ile Social Inclusion Band’in giderleri ve yine Social Inclusion Band’in 
büyümesi adına yatırım için harcanmaktadır. Babylon, Social Inclusion Band 
konserleri için mekânı ücretsiz tahsis etmektedir. Belirli bir ücret karşılığı sa-
tılan biletlerle her konserde yaklaşık 100 kişi ağırlanmaktadır. Konserlerden 
ve albüm kayıtlarından elde edilen gelir ile Düşler Akademisi binasında kayıt 
stüdyosu kurulmuştur. Bu stüdyo sayesinde ekip üyeleri çalışmalarını gerçek-
leştirmekte aynı zamanda profesyonel müzisyenlere kiraya verilerek gelir ge-
tirici modele yönelik fayda sağlanmaktadır. 22

Düşler Akademisi bünyesinde yer alan Düşler Kumpanyası, sanatla 
uğraşmak isteyen ve belki de bunu meslek edinmek isteyen sosyal dezavantaj-
lı ve engelli gençlerin bu isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir 
dans ve tiyatro topluluğudur. Normal şartlarda akademilere, çeşitli engelleri 
nedeni ile alınmayan gençlere alternatif bir eğitim kurumu oluşturmak ve bu-
rada gördükleri eğitimin karşılığında bunu uygulayacak bir alan açmak ve is-
tihdamı sağlamak Düşler Kumpanyası’nın ana hedeflerindendir. Düşler 
Kumpanyası aynı zamanda sanatın temel konusu olan estetik anlayışını bo-
yutlandırmak ve bu anlamda ön yargıları ortadan kaldırmayı amaçlamakta-
dır. Düşler Kumpanyası’nın ilk oyunu “Bir Aşk Hikâyesi” uluslararası engel-
li festivali olan “Çılgın Sanat Festivali”nde sahnelenmiştir. “Bir Aşk Hikâye-
si” oyuncuları Düşler Akademisi’nin drama atölyesi öğrencilerinden oluş-
maktadır. Oyunun prova aşamalarına ise, Düşler Akademisi gönüllüleri yo-
ğun destek vermektedirler.

21 Düşler Akademisi 2009-2010 1. Dönem Ara Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.
22 Ercan Tutal ile yapılan mülakattan alınmıştır, 28 Nisan 2011.
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İŞ MODELİ: KISITLAR VE ÇÖZÜMLER
Alternatif Yaşam Derneği, Ercan Tutal’ın engelli ve sosyal dezavantajlı birey-
lerin temel insani haklarını elde ederek topluma entegrasyonlarını sağlamaya 
yönelik çıktığı yolculuğun, “Dalmak Özgürlüktür” ve “Alternatif Kamp” 
projelerini takip eden kurumsal ayağını teşkil etmektedir. Eğitim, spor, sanat, 
kültür gibi alanlarda engellilerin sosyalleşmeleri için yeni ve yaratıcı bir iş mo-
deli ortaya koyan AYDER’in, faaliyetlerinde ve “Düşler Akademisi” proje-
sinde karşılaştığı kısıtları şu şekilde sıralamak doğru olacaktır.

• Türkiye’nin engelli kavramı konusunda yeterli akademik bilgi ve 
toplumsal farkındalığa sahip olmaması,

• Yasal altyapının engellilerin sosyal bütünleşmesini garanti altına 
alamaması,

• Topluma sağlanan eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerde engelli 
kesimlerin temel haklarının gözetilmemesi,

• Akademi dünyası ve sivil toplumun yeterli düzeyde bir inisiyatif 
oluşturamamış olması,

• Uygulanan öncü projelere (“Dalmak Özgürlüktür” gibi) finansman 
zorluğu,

• Hem faydalanıcılar hem de destekleyiciler-gözlemleyiciler tarafında 
engellilere yönelik yanlış algı,

• Finansal kaynaklara erişim modelinin bulunmaması ve aktif lider-
lik pozisyonunun kurumsallaştırılamaması,

• Sponsorlarla sağlıklı sözleşme süreçleri oluşturulamaması, bireysel 
ilişki ve inisiyatif üzerinden bağlantı kurulmasıyla risklerin ortaya 
çıkması.

Türkiye’de engellilerin yaşam koşullarına yönelik büyük oranda bilgi 
ve farkındalık eksikliği mevcuttur. Türkiye Özürlüler Araştırması verilerine 
göre Türkiye’deki özürlü sayısı toplam nüfusun % 12.29’unu oluşturmakta-
dır.23 Başka bir deyişle, her 10 kişiden 1’i bir çeşit engelle yaşamını sürdür-
mektedir. Ancak, bu yüksek sayıya rağmen, engelliler temel hak ve özgürlük-
lerini yaşayamamakta, “ayrımcılık, sosyal dışlanma ve damgalanma”yla kar-
şı karşıya kalmaktadırlar. Türk toplumunun kullandığı aşağılama, alay ve 
küfür sıfatlarının engellilik konulu kavramları içermesi, bilgi ve farkındalık 

23 AYDER’in hazırladığı 2009 tarihli Düşler Akademisi 1. Yıl Final Raporu’ndan alınmıştır.
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probleminin toplumsal düzeyde çok ciddi durumda olduğunu ortaya koy-
maktadır. Ercan Tutal, öğrenim amacıyla bulunduğu Almanya’da engellilerin 
eğitimden spora, sağlıktan eğlenceye pek çok alanda sosyal haklarını kullana-
bildiklerini gözlemlemiştir. Benzer bir tablonun Türkiye’de yaratılabilmesi 
yolunda yaptığı araştırma süresince resmi kurumları, dernekleri, vakıfları, re-
habilitasyon merkezlerini, spor kulüplerini ziyaret ederek mevcut durum hak-
kında bilgi toplamaya çalışmıştır. Tutal yaptığı araştırma sonucunda duyar-
sızlığın oldukça yaygın olduğunu, engellilikle ilgili akademik kaynak eksikli-
ğini, kullanılan terminolojinin güncel olmadığını ve uluslararası standartların 
süreç içinde bile yer almadığını görmüştür.24 Alternatif Yaşam Derneği’yle, 
bu alandaki eksiklikleri giderme konusunda mücadele verilmekte ve farkın-
dalığın arttırılması için yol alınmaktadır. Ancak yine de, bu yetersizlikler top-
lumsal düzeyde ele alındığında, derneğin işleyişi ve ilerlemesi açısından halen 
kısıt oluşturmaktadır. Düşler Akademisi’nin daha fazla değer yaratabilmesi, 
daha çok engelli gencin sanat ve kültür gibi alanlarda üretici olarak istihdam 
edilmesi için bu konudaki toplumsal farkındalık ve duyarlılık oranının art-
ması gerekmektedir. Ancak bu sayede engelli bireylerin değer zincirinde sade-
ce tüketici değil, aynı zamanda üretici rolünde de yer alabileceği fikri yaygın-
laşacaktır.

Engellilerin yaşam kalitesini artırmak yolunda devlet kurumlarının 
rolü esastır. Ancak bu konuda yasal altyapının uygulanmasında bazı aksak-
lıklar ve iletişim-koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Tutal, konu hak-
kında resmi bilgi ve belgelerin yetersiz olduğunu ve bu konuda Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’ndan daha etkin çalışmalar beklendiğini ifade 
etmektedir. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca engellilik alanında 
çağdaş dünyadaki gelişmeler ve evrensel ilkeler ışığında, engellilerin sorunla-
rının çözümü için yeni sosyal politikalara ve engellileri ilgilendiren mevzua-
tın yeniden düzenlenmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle başlatılan çalışma-
lar sonucunda 07.07.2005 tarihinde 5378 sayılı Özürlüler Kanunu yürürlü-
ğe girmiştir.25 Bu çerçevede engellilik alanında son yıllarda gerçekleştirilen 
yenilikler ve değişiklikler hakkında başta engelliler ve onların yakınları ol-
mak üzere ilgili tüm tarafları doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek de 
hakların hayata geçirilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.26 An-

24 Tutal, Ercan, Bir Engelsiz Yaşam Yolculuğu ve Toplumsal Değişim Liderliği Serüveni.
25 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Engelsiz Türkiye Projesi, 25 Mayıs 2010. http://

www.ozida.gov.tr/engelsizturkiyeprojesi/?menu=engelsizturkiye&sayfa=engelsizturkiyeprojesi.
26 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Engelsiz Türkiye Projesi, 25 Mayıs 2010. http://

www.ozida.gov.tr/engelsizturkiyeprojesi/?menu=engelsizturkiye&sayfa=engelsizturkiyeprojesi.
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cak konuyla ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi ve engelli haklarının haya-
ta geçirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu bağlamda, AYDER 
sorumluluk alarak sosyal dezavantajlı engellilerin insani haklarını eşit ola-
rak kullanabilmeleri ve kültürel, sanatsal, eğitimsel tüm süreçlere dahil ol-
maları için mücadelesine her geçen gün daha geniş kitlelere yayarak devam 
etmektedir. Bu sosyal ayrışmayı ortadan kaldıracak yasal alt yapının yeter-
siz olması da AYDER için başka bir kısıt olarak nitelendirilebilmektedir. Bu-
gün Düşler Akademisi Projesi’ne bakıldığında, AYDER’in başlangıcından 
bu yana çok büyük ilerlemeler kaydettiği gözlemlenmektedir. Devlet Planla-
ma Teşkilatı ve Beşiktaş Belediyesi’nin sürece sponsor olmaları devletin bu 
konuya yönelik artan desteğinin kanıtıdır.27 Örneğin, Beşiktaş Belediyesi’nin 
2011-2015 dönemi için yürüteceği “Engelsiz Sosyal Yaşam Projesi” de alt-
yapı eksiklerinin giderilmesi açısından yerel, ancak önemli bir adımı teşkil 
etmektedir. Belediyenin gerçekleştireceği bu projede “Düşler Akademisi Üre-
tim Atölyeleri” açılması gibi direkt olarak iş modelini destekleyici unsurlar 
da bulunmaktadır.

Engelli bireylere yönelik temel hakların gözetilememesi, bu süreçte bir 
diğer kısıtı oluşturmaktadır. Alternatif Yaşam Derneği’nin önünde yer alan 
engellerden biri sosyal hizmetlerin engelli vatandaşlara tam olarak verileme-
mesidir. Bunun sadece yasal süreçler ve devlet sorumluluğu altında değil, top-
lumun bütününün katılımıyla ele alınması gereken bir problem olduğu kanı-
sının yaygınlaşması gerekmektedir. Türkiye’nin imza atmış olduğu Birleşmiş 
Milletler Engellilik Sözleşmesi, engellilerin sadece devlet değil, aynı zamanda 
toplum sorumluluğunda olması gerektiğini öngörmektedir.28 Düşler Akade-
misi bünyesindeki kültür sanat atölyeleri dışında “Engelliye Doğru Yaklaşım 
Programı” gibi projelerle de engelli bireylerin temel haklarının korunmasına 
katkı sağlayan AYDER, engellilere uygun ulaşım hatları, sağlık hizmetleri gi-
bi konuların geliştirildiğinde, daha fazla engelliyi süreçlerine dahil etme im-
kânı bulacaktır. Bu adımlar atılana kadar, engelli insanlar hastalık, ulaşım 
zorluğu, sosyal yaşama katılma yollarının olmaması gibi sebeplerle AYDER 
bünyesine katılamayacak, bu da bir kısıt oluşturacaktır.

Engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin toplum içinde 
sağlanması, çeşitli desteklerle geleceklerinin güvenceye alınması için sivil ini-
siyatif esastır. AYDER’in gerçekleştirmeye çalıştığı toplumsal dönüşüm, şüp-
hesiz pek çok kurum, kuruluş ve hatta bireylerin katılımını gerektirmektedir. 

27 Düşler Akademisi 1. Dönem Ara Değerlendirme Raporu, 2009-2010. 
28 Ercan Tutal ile yapılan mülakattan alınmıştır, 28 Nisan 2011.
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Bu açıdan, topluma öncü olması gereken ve aynı zamanda devlet kuruluşları-
nı da bu yönde ilerlemeye teşvik edecek sivil toplum örgütleri ve akademis-
yenlerin bulunması önemli bir zorunluluktur. Ercan Tutal, bu gerçeği temel 
alarak başlattığı çalışmalarda sivil toplum örgütü olma kavramının anlaşıla-
madığını ve sivil inisiyatif yaratma bilincinin bulunmadığını ifade etmekte-
dir.29 Alternatif Yaşam Derneği bu bağlamda atılmış önemli bir adımdır çün-
kü Vodafone, Coca Cola gibi özel sektör aktörlerini de sürece dahil ederken, 
aynı zamanda bu alanda sorumluluk alan UNDP, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Beşiktaş Belediyesi gibi kurumları da bir araya getirmektedir. 5.000’den faz-
la sosyal dezavantajlı engelli, Alternatif Yaşam Derneği aracılığıyla sanatsal, 
kültürel ve eğitimsel süreçlere üretken bir rol üstlenerek katılmış durumda-
dır.30 Bu sayının artırılabilmesi için yaratılabilecek en önemli değerlerden bi-
ri, sivil toplum örgütleri ve akademi dünyasıyla işbirliği olacaktır. Bu işbirlik-
lerinin kurulmasıyla, daha geniş çaplı, daha kapsayıcı bir sivil girişim ortaya 
konabilecektir. Neticede iş modeli üzerinden yaratılan maddi ve manevi ka-
zanımlar da artacaktır.

Projelere yönelik finansman sağlanmasının güçlüğü bir diğer kısıtı 
oluşturmaktadır. Özellikle bir tüzel kimlik olmaksızın, bireysel inisiyatifle ta-
sarlanan öncü projeler için finansman sağlanabilmesi oldukça zordur. Bu 
bağlamda “Dalmak Özgürlüktür” projesinin başlangıçta karşılaştığı en 
önemli engellerden biri, finansal destek verecek bir sponsor bulmanın zorlu-
ğu olmuştur. Tutal’ın girişimleriyle çekilen “Kızıldeniz Belgeseli”, ulaşılmak 
istenen hedefler için ciddi bir medya görünürlüğü ve ilgi yaratmış ve bu yolla 
çeşitli finansal destekleyicilere ulaşılmıştır.31 UNDP, bu noktada Binyıl Kal-
kınma Hedefleri ve AYDER’in amaçlarının paralel olmasından yola çıkarak 
sürece dahil olmuştur. Türkiye Vodafone Vakfı da “Düşler Akademisi” pro-
jesiyle birlikte kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde maddi destek verme-
ye başlamıştır.32 Şu anki uygulamalarda, kurumsal sosyal sorumluluk kapsa-
mında alınan sponsorlukların paradan çok ayni yardıma yönelik olduğu söy-
lenebilmektedir. Başka bir deyişle, AYDER faaliyetlerine ve Düşler Akademi-
si projesine katılan destekleyiciler daha çok ihtiyaç bazlı değer yaratmaktadır 
(kullanılacak malzeme, lojistik ve operasyonel destek vb.) ve karşılığında da 
medyada daha tanınır ve belirgin hale gelmektedirler. Bunu Ercan Tutal’ın 

29 Tutal, E., Bir Engelsiz Yaşam Yolculuğu ve Toplumsal Değişim Liderliği, 2008.
30 Düşler Akademisi Proje Statü Raporu. 2010-2011.
31 Tutal, E., Bir Engelsiz Yaşam Yolculuğu ve Toplumsal Değişim Liderliği, 2008.
32 Düşler Akademisi Proje Statü Raporu, 2010-2011.
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vizyonunun iş modeline bir yansıması olarak da nitelendirmek mümkün ol-
maktadır. Tutal, maddi kaynak sağlanmasının ardından proje yapılmasından 
çok, ortaya konulan süreçteki malzeme ihtiyacının karşılanmasında sponsor-
luk alınması gerektiğini düşünmektedir. Tutal’a göre AYDER’in Düşler Aka-
demisi projesini sosyal bir girişim modeli olarak tekrarlayacak aktör ve ku-
rumların önündeki en büyük kısıtlamalardan biri, projenin başlangıç aşama-
sında karşılaşacakları maddi kaynak sorunu olacaktır. Tutal’ın bireysel çaba-
ları ve ortaya koyduğu yaratıcı çözümle aşılan bu engel diğer sosyal girişim-
cilerin de karşılaşabileceği bir kısıttır.

Bir diğer kısıt olarak tanımlanabilecek, engellilere yönelik yanlış algı 
konusunun iki boyutlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu hem Tutal’ın 
açıkladığı gibi toplum tarafında engellilerin “öteki” olarak görülmesi ve sos-
yal ayrışma simgeleri haline gelmesi şeklindeki sorunlar hem de engelliler ta-
rafında hissedilen karamsarlık ve umutsuzluk duyguları olarak ortaya çık-
maktadır.33 Sorunun aşılabilmesi, diğer tüm bahsedilen kısıtlarla etkileşimi 
gerektirmektedir. Örneğin bilgi ve farkındalığın artırılması, toplumun engel-
lilere yönelik bakışını olumlu yönde değiştirecek, bu gelişme de özürlü birey-
lerin duyduğu dışlanmışlık algısını ortadan kaldırmakta yararlı olacaktır. 
Toplum düzeyindeki bir diğer yanlış algı da engellilerin sadece yardıma muh-
taç, desteğe ihtiyaç duyan bireyler olarak değerlendirilmesidir. Ercan Tutal, 
Almanya’daki öğrenim süreci sırasında engellilerin yönetiminde bulunduğu 
ve işçilerin tamamının engelli olduğu fabrikalar gözlemlemiş ve Düşler Aka-
demisi’nin istihdam boyutuyla da bu yöntemi yansıtmıştır. AYDER’in faali-
yetlerinin daha geniş kapsamlı olabilmesi ve yarattığı sosyal girişimcilik mo-
delinin yinelenebilmesi için algı sorununun da çok boyutlu olarak giderilme-
si gerekmektedir. Düşler Akademisi tekelinde düşünüldüğünde, sanatsal ve 
eğitimsel alanlarda engellilerin üretkenliğinin proje çerçevesine alınarak teş-
vik edilebilmesi açısından algı büyük önem taşımaktadır. İş modelinin sürdü-
rebilir olması ve başka sosyal girişimciler tarafından uygulanabilmesi için fi-
nansal, sponsorluk ve yasal konuların yanında algısal kısıtlar da mutlaka dik-
kate alınmalıdır.

Finansal kaynaklara ulaşım konusunda yürütülen düzenli bir sistem 
olmaması, Düşler Akademisi başta olmak üzere AYDER’in pek çok projesine 
kısıt oluşturmaktadır. Her ne kadar bu engel Ercan Tutal ve onun yönlendir-
mesindeki yönetim kadrosunun bireysel çalışmalarıyla aşılsa da, finansal akı-

33 Düşler Akademisi 1. Yıl Final Raporu, 2009.
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şın sürekliliği açısından bir model oluşturulması gerekmektedir. Benzer bir 
durum dernek içi ve proje bazlı kurumsallaşma için de söz konusudur. Düş-
ler Akademisi’nin bir iş modeli olarak hem kurum içinde hem de gelecekte di-
ğer sosyal girişimcilere örnek teşkil edebilmesi için bireyler üzerinden değil, 
pozisyonlar ve sorumluluklar üzerinden yürütülen kurumsal bir yapıya ka-
vuşması önceliklidir. Bu durumda da, Ercan Tutal’ın, girişimin başarılı olma-
sında katkısı olan liderlik konumunun sistemleştirilerek, daha sonra yerini 
alabilecek yöneticilerin de süreci ilerletebileceği bir yapıya getirilmesi gerek-
mektedir. Sponsorlarla ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, yeni projelerin 
ortaya atılması gibi modelin başarısında kritik rol oynayan kararlar da oluş-
turulacak bu çatının altında olacaktır.

Kurumsallaşma gereği, sponsorlarla yürütülen çalışmaların da düzenli 
ve sürdürebilir bir özellik taşıması önemlidir. Düşler Akademisi’nin uyguladı-
ğı çalışma modelinde DPT, UNDP gibi ulusal ve uluslararası kurumların yer 
alması, özel sektörden de kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde Vodafo-
ne’un sözleşme imzalayarak maddi destekleyici rolünü üstlenmesi ciddi an-
lamda riskleri azaltmaktadır. Diğer taraftan, AYDER’in gelecekteki projele-
rinde sponsorlarla ilişkileri sözleşme gibi yasal bir zemin üzerinden yürütme 
isteği önemli bir gereklilik ve aynı zamanda da kısıt olmaktadır. Sponsorların 
vermeyi planladıkları destekten vazgeçmeleri, sürecin çeşitli noktalarında 
projeden çekilmeleri gibi riskleri ortadan kaldırmak için sponsorluk sözleş-
mesi yapılması gerekmektedir. Ancak, bu aynı zamanda destekleyici rolü üst-
lenmek isteyen şirketler tarafında da yanlış algılanabilmekte, AYDER’e gü-
ven ve AYDER’le işbirliğinin zayıflaması gibi olumsuz sonuçlar doğurabil-
mektedir. Sponsorlarla ilişkilerde sistemin sürekliliği için ilişkilerin interaktif 
ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.

TABLO 4.3
AYDER’in İş Modelinin Sürekliliğini Sağlayan Temel Prensipler

1. Gönüllülük: Ulusal ve uluslararası gönüllülük ağını oluşturmak

2. Değer yaratma: Hizmeti satın alma değil hizmeti üretmek

3. İşbirlikleri geliştirme: özel sektör, yerel yönetimler, kamu kurumları, uluslararası örgütler, 
akademi, STK’lar (ulusal, yerel ve uluslararası düzeyde)

4. Farkındalık yaratma: Medyada görünürlüğü sağlayarak toplumda yaygın bir kesime 
ulaşmak, böylece farkındalığı arttırarak ‘algı’yı değiştirmek ve bilinç yaratmak

Kaynak: Ercan Tutal ile yapılan mülakattan alınmıştır.
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AKTÖRLER
AYDER, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesini imzala-
yan ilk sivil toplum örgütüdür. AYDER bu sözleşmeyi imzalayarak, kurum-
sal sosyal sorumluluk yaklaşımında olan kurumlarla birlikte kalıcı ve gerçek 
toplumsal dönüşüm hedefi olduğunu sergilemiştir.34

Engellilere yaşamlarında faydalanabilecekleri alternatif çözümler üret-
me kaygısıyla yola çıkan bu sosyal girişim serüveninin merkezinde AYDER 
kurucu başkanı Ercan Tutal bulunmaktadır. Serüvenin başında Tutal’ı moti-
ve eden en güçlü destek ailesinden ve yakın arkadaşlarından gelmiştir.35 Bi-
reysel inisiyatifle başladığı bu serüvende gerçekleştirdiği projelerin yarattığı 
güçlü yankılar yoluyla kazandığı destekçiler sayesinde sürecin de gelişme iv-
mesi artmıştır.

Alternatif Kamp, Düşler Akademisi projelerinde ulusal ve uluslararası 
güçlü gönüllüler, yerel yönetimler, kalkınma örgütleri, özel sektör, bireysel 
ilişkiler ve bağış yapan kurumlar bu sürece dahil olan aktörler olmuşlardır. 
Bu bağlamda UNDP, Türkiye Vodafone Vakfı, Devlet Planlama Teşkilatı, Al-
ternatif Yaşam Derneği, Beşiktaş Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi Düşler 
Akademisi projesinin ortakları olarak tanımlanmaktadır.36 Bu kurumların 
yanı sıra projenin etkin şekilde yürümesini sağlayacak pek çok kurumla “sü-
rekli” ve “kalıcı” işbirlikleri geliştirildiği görülmektedir.

Düşler Akademisi, proje aktörlerinin başında gelen Türkiye Vodafone 
Vakfı’ndan her sene maddi destek almaktadır. Türkiye’de 2006 yılından beri 
faaliyet gösteren Vodafone, sosyal sorumluluğu öncelikli konularından biri 
olarak görmektedir ve stratejik hedeflerinden birini “sorumlu işletmecilik” 
olarak belirlemiştir. Maddi desteğin yanı sıra Vodafone, Düşler Akademisi ve 
AYDER’in engellilere yönelik oluşturmaya çalıştıkları toplumsal bilinci geliş-
tirmeyi de misyon edinmiştir. Örneğin önemli kurumsal iletişim etkinliklerin-
de, mevcut müşterileri ile potansiyel müşterilerine yönelik etkinliklerde proje-
ye dair bilgilerin paylaşımı ve tanıtımı söz konusudur.

Sosyal girişim çeşitli nedenlerden dolayı destekçilerini sözleşme yap-
maya ikna etmekte zorluk yaşamaktadır. Daha önce sözleşmenin olumsuz ol-
duğunu düşünen destekçiler son zamanlarda sözleşmeye daha olumlu bak-
maktadırlar. Sözleşme, hukuk önünde sosyal girişimin haklarını garanti altı-
na almaktadır. AYDER’in şu an için yalnızca Vodafone ile sözleşmesi bulun-

34 AYDER, 16 Mayıs 2011. http://www.AYDER.org.tr.
35 Ercan Tutal’a ait olan Story dokümanından alınmıştır.
36 2009 tarihli Düşler Akademisi Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır. 
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maktadır. Diğer konularda destekçi bulunurken bireysel ilişkilerden faydala-
nılmaktadır. Bazı destekçilerin son anda desteklerini geri çekme riski her za-
man bulunmaktadır.

Projenin gerçekleşmesi ve sürdürülebilmesi yolunda çok büyük desteği 
olan UNDP devlet kurumlarıyla olan ilişkilerin sürekliliğini sağlamada önem-
li bir rol oynamaktadır. AYDER’in UNDP ile olan ilişkisi sayesinde proje 
DPT’nin desteğini almaktadır. DPT projeye eşleştirme fonu (match fund) 
kapsamında Türkiye Vodafone Vakfı’nın sağladığı finansal desteğin % 20’si-
ni sağlamaktadır.

Projeye yönelik yerel yönetim desteği ayni katkı, ihale usulü hizmet sa-
tın alma ve lojistik güç sağlamada önem taşımaktadır. Beşiktaş Belediyesi ve 
Ataşehir Belediyesi lojistik anlamda destek vermiş ve Düşler Akademisi için 
engelli dostu mekânların tesisini sağlamışlardır. Yerel yönetimlerin engelliler 
konusuna yaklaşımı başta engellilere uygun şehir planlama olmak üzere bir-
çok alanda yenilikçi bir vizyon edinmesi büyük önem taşımaktadır.

Bir diğer aktör grubu olarak tanımlanan çeşitli sivil toplum örgütleri 
ile işbirlikleri geliştirilerek proje faydalanıcılarının profili zenginleştirilmiş ve 
ilgili sivil toplum örgütlerinin yaratılan yeni modelden faydalanmaları sağ-
lanmıştır. Bunun yanında atölye performanslarını ve gönüllü buluşmalarını 
gerçekleştirmek için kültür sanat kurumlarıyla ve eğlence mekânlarıyla işbir-
likleri geliştirilmiştir.

Projenin dinamiğini oluşturan ulusal ve uluslararası gönüllüler proje-
nin bir diğer aktör grubunu oluşturmaktadır. UNDP’nin atadığı United Na-
tions Volunteer (UNV) olarak adlandırılan gönüllüler kurumsallığa güç kat-
maktadırlar ve Düşler Akademisi’nin organik işleyişinin bir parçası haline 
gelmişlerdir. UNV’ler idari görev üstlenmenin yanında yeni projelerin oluşum 
süreçlerinde yer almaktadırlar. UNV’lerin yanı sıra üniversitelerden, liseler-
den stajyer gençlerin yanında Vodafone çalışanlarının da gönüllü olarak ka-
tılımı söz konusu olmaktadır. Katılımcı öğrencilerin velileri ise ayrı bir gönül-
lü kaynağı olarak tanımlanabilmektedir. Projeleri sürdürülebilir kılmada en 
önemli kriterin gönüllülük organizasyonunun olduğunu ifade eden Ercan Tu-
tal projede oldukça geniş kapsamlı bir gönüllülük kaynağı oluşturmuştur. 
Uluslararası platformda da tanınırlığı olan Düşler Akademisi yabancı gönül-
lülerin katkılarından da faydalanabilmektedir. GENÇTUR ile olan ilişkiler 
aracılığı sayesinde düzenli olarak yabancı gönüllü akışı başlamıştır.

Düşler Akademisi bünyesinde tam maaşlı çalışanların yanı sıra yarı 
maaşlı olarak çalışanlar da bulunmaktadır. Maaşlı çalışan bu kişiler proje ve 



86 türkiye’de sosyal girişimcilik örnekleri

saha yönetiminden sorumlu olarak görev almaktadırlar. Düşler Akademi-
si’nin bünyesinde toplam 30 eğitmen görev almaktadır. Eğitmenlerin bir kıs-
mına aylık belli bir miktar destek ödemesi yapılmakta, diğer eğitmenler pro-
jeye tam gönüllü olarak katkı sağlamaktadırlar.

Düşler Akademisi Projesi’nde medya takip desteği Medya Takip Mer-
kezi tarafından sağlanmaktadır. İlk yıl tam sponsor olmakla birlikte bu yıl % 
50 indirimli tarife üzerinden medya takibini gerçekleştirmektedir. Medya Ta-
kip Merkezi televizyonda görünürlük ve yazılı basın rakamsal değerlerini 
toplu istatistik ve analiz olarak sunmaktadır. Bu raporlar az bütçe ama yük-
sek sosyal etki değerlendirmesinde önemli belgelerdir. Aşağıdaki medya taki-
bine ait veriler 4 Kasım 2008 ile 4 Kasım 2009 arasındaki dönemi kapsamak-
tadır.37

Projenin yazılı ve görsel basında görünürlüğünün olması projeye katı-
lım talebinin yüksek olmasını sağlamış ve projenin çıktılarının tüm Türkiye 
çapında yayılmasına imkân vermiştir.

Bugün özel sektörde sosyal sorumluluk anlayışında olumlu yönde de-
ğişiklikler olduğu gözlenmektedir. Sponsorluk ilişkilerinde, destek olmaya 
karar verdikleri sivil toplum kuruluşuyla sözleşme yapmaktan kaçınan şirket-
ler artık günümüzde sponsor oldukları kuruluşlarla sözleşme yapmayı arzu 
eder hale gelmişlerdir. Ayrıca sponsorluk kavramı, sorumlu sosyal yatırım 
kavramı olarak değişim göstermektedir. Bu değişim her iki taraf için de olum-
lu bir adım teşkil etmektedir. Örneğin AYDER ve Vodafone arasındaki ilişki-
de Vodafone çalıştırdığı engelli birey sayısını artırmış, sosyal sorumluğa yap-
tığı yatırımın kamuoyuna reklam ve halkla ilişkiler aracılığıyla duyurulmasıy-
la kendi kurumsal itibarına katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra “erişilebi-

37 Düşler Akademisi 2009 tarihli Proje Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.

TABLO 4.4
Düşler Akademisi’nin Basında Görünürlüğü

Yayın türü Haber adedi Maddi değer

Elektronik basın 111 -
Yazılı basın 170  1.872.502
TV  37 93.265.038

Toplam 318 95.137.540

Kaynak: Düşler Akademisi Proje Değerlendirme Raporu, 2009.
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lir mağazacılık” sistemiyle diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir. Böy-
lece engellilere yönelik toplumsal bilincin yaratılmasına ayrıca katkıda bulun-
maktadır. Yaratılan tüm işbirlikleri ve onlarla olan ilişkilerin boyutu hakkın-
da bilgi ekler kısmında tablo olarak yer almaktadır.

SONUÇLAR VE GELECEK İÇİN TAHMİNLER
Engellilere yardımcı olma isteğinin, gerekli, ama yeterli olmadığına işaret 
eden bulgular, yeni girişimlere ihtiyaç doğduğu mesajını iletmektedirler. En-
gellilik problemine tatmin edici çözümler getirilebilmesi için, öncellikle sağ-
lam bir teorik temel oluşturulması gerekmektedir. Ancak bu temel oluşturul-
duktan sonra engellilik konusunda uygulamalara geçilebilir. Uygulama alan-
larında kalifiye elemanlar görev yapmalıdır. Kalifiye eleman açığının gideril-
mesi için öğretim ve eğitim alanlarında da yeni girişimlere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Hizmet ağının, bölgesel koşullar ve kültürel yapı dikkate alınarak ta-
sarlanmaları uygun olacaktır. Ayrıca engellilerin ve ailelerinin, hizmetler ko-
nusunda bilgi ihtiyaçlarının karşılanması, bu alana yapılan yatırımların boşa 
gitmesini önleyecektir.38

Engellilere yönelik sosyal politikaların, engellileri, engelsizlerle bir ara-
ya getirecek nitelikte olmaları gerekmektedir. Analizler, engellilerle engelsiz-
lerin aynı toplumun farklı alanlarında yaşadıklarını net şekilde ortaya koy-
maktadır. Dolayısıyla engellilerin engelsizlerle ortak yanlarını vurgulayan 
stratejilere yönelmek gerekmektedir.39

Engellilere mümkün olduğunca normal bir yaşam sunan olanakların 
oluşturulması, fiziksel ve sosyal bariyerlerin ortadan kaldırılabilmesiyle bağ-
lantılıdır. Bunlar sadece kurumsal hizmetlerle sağlanamamakta, teorik zemin 
üzerinde bir araya gelerek, ortak girişimler yapabilen uzmanlara ve bilim in-
sanlarının çalışmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de böyle bir uz-
man ve bilim insanı potansiyeli bulunmaktadır. Ancak onları ortak zemine 
çekecek koşulların yaratılması ve disiplinler arası işbirliği konusundaki eksik-
liklerin giderilmesi gerekmektedir.40

Engellilerin sosyal yaşama aktif katılım gösterebilmeleri, bağımsız ya-
şam sürdürebilmelerine bağlıdır. Amaç engellileri başkalarına ve kurumlara 
bağımlı olmalarının önüne geçmek ve kendileriyle ilgili her türlü görev ve so-

38 Türkiye Özürlüler İleri Analiz Raporu, 2006, 15 Mayıs 2011. www.ozida.gov.tr.
39 Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002, İkincil Analizi, 28 Mayıs 2011. http://www.ozida.gov.tr/?m

enu=arastirma&sayfa=ilerianalizi.
40 Türkiye Özürlüler Araştırma İleri Analiz Raporu, 2006, 16 Mayıs 2011. www.ozida.gov.tr.
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rumluluğu üstlenebilecekleri konumlara ulaştırmaktır. Burada özellikle be-
lirtmek gerekir ki, bu “bağımsızlık”, zihinsel engelliler için de geçerlidir. 
Uluslararası birçok çalışma ve uygulama, bunun mümkün olabildiğini göster-
mektedir. Eğitim olanaklarından meslek yaşamına, beslenme, giyim ve konut 
durumlarından hukuksal haklarına kadar her alanda, engellileri “denk” ka-
bul eden bir zihniyetin oluşması gerekmektedir. 41

AYDER ve Düşler Akademisi engelli bireylerin toplumsal hayata daha 
hızlı ve kolay entegrasyonunu sağlamaktadır. Gelir düzeyi düşük engelli bi-
reyler için farklı eğitimler ve rekreasyon modelleri sunmaktadır. Toplumsal 
farkındalık yaratmaya yönelik yapılan çalışmaların tümünde dolaylı yoldan 
engelli bireylerin önündeki engellerin aşılmasında öncü rol üstlenmektedir. 
Cinsiyet, din, dil, gelir düzeyi ayrımı yapmadan herkese eşit fayda yaratmak-
ta ve sunmaktadır. Engelli bireyler için aktif katılım ve üretim fırsatı oluştu-
rulmaktadır.

AYDER neredeyse yaptığı bütün çalışmalarda bir model oluşturmaya 
çalışmıştır. Bu nedenle bu proje modellerin hepsi de Türkiye’nin pek çok ye-
rinde rahatlıkla uygulanabilirliği olan çalışmalardır. AYDER, Düşler Akade-
misi ve Alternatif Kamp gibi pek çok projesinde niceliksel bir büyüme gerçek-
leştirebilme gücüne sahiptir ancak AYDER için önemli olan daima sağlıklı ve 
aynı kalitede hizmet verebilme amaçlı bir büyümedir. Söz konusu büyüme 
bölgesel ve daha çok yerel yönetim destekli olacaktır. Bunun sebebi ise aynı 
hizmetin devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için AYDER’in merke-
zinden gidecek bir ekipten çok, orada bu proje modelini kabul edip uygulaya-
bilecek, sahiplenebilecek bir ekibin oluşmasının gerekliliğidir. AYDER, proje 
modellerinde maddi karşılık bulma amaçlı değil yerel kaynaklarla ‘hizmet 
üretme’ amaçlı yayılmayı hedeflemektedir. AYDER, ileriki dönemlerde engel-
lilerin sosyalleşme sorununa alternatif çözüm modelleri geliştirmeyi amaçla-
maktadır.

AYDER yapmış olduğu yenilikçi proje modelleriyle çekirdek kadrosu-
na daha uzun vadede çalışarak daha fazla tecrübe edinme ve bunu yaparken 
de maddi gelir elde etme fırsatı sunmaktadır. Social Inclusion Band Üyele-
ri’nde olduğu gibi proje çıktılarının yakaladığı başarılar engelli bireylere ve 
ailelerine de maddi gelir elde etme imkânı yaratmaktadır.

AYDER, Küresel İlkeler sözleşmesini ilk imzalayan sivil toplum örgü-
tü olduğundan, işbirliği yaptığı tüm kurum ve kuruluşların da bu ilkelere im-

41 Türkiye Özürlüler Araştırma İleri Analiz Raporu, 2006, 17 Mayıs 2011. www.ozida.gov.tr.
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za atmış olmasına özen göstermektedir. AYDER’in hedefleriyle ilgili üzerinde 
durduğu bir başka konu, gerçekleştirilen projelerin toplumsal ve çevresel et-
kilerini ölçümlemeyi düzenli olarak sürdürmektir. Bu raporlar sayesinde tüm 
çalışma sürecinde iyileştirmeler yaparak hizmet kalitesini artırmakta ve geliş-
mektedir.
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Ekler

TABLO 4.5
Düşler Akademisi Paydaş Analizi

Proje ortakları Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

Türkiye Vodafone Vakfı  X X

United Nations Development Programme  X X

DPT  X

Alternatif Yaşam Derneği

Beşiktaş Belediyesi  X

Devlet Planlama Teşkilatı

Mikado Consulting X X  X X

Kültür sanat Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

Akbank Sanat X X X

Türkiye Vodafone Vakfı X  X

Eylül Dance Studio X X  X

Bilgi Üniversitesi X   X

Babylon X   X

Belmo Engelli Arabaları X  X X

Eski Cambaz X  X X

Ghetto X   X

MKM - Mustafa Kemal Merkezi X

OTTO - Santral X   X

Roxy Etkinlik Platformu X   X

Santral İstanbul X

Beyoğlu Sanat Galerisi X   X
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Sivil toplum Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

Anne Işığı Özel Eğitim Merkezi    X

Altı Nokta Körler Vakfı  X

İşitme Engelliler Derneği X   X

Meme Sağlığı Derneği X

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı X

Özel Sektör Gönüllüler Derneği X

TİV Türkiye İşitme Engelliler Vakfı X

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu X X

İşitme Engelliler Derneği X

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı X

Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı X   X

Engelsiz Sanat Derneği X   X

İletişim ve tanıtım Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

Y&R Reklam Evi X  X

Etkin Tanıtım X  X X

Euro Message E-marketing Solutions X  X

Sayka Bilişim X  X X X

Exways X   X

Benseno İletişim ve Etkinlik Yönetim Mrk. X   X

Dijivi X   X

VTR X   X

İZ TV X   X

Kurumsal Haberler   X

NTV X

Pikselist X   X

Myspace X

United Nations Development Programme X

İstanbul.net X

Mobimag, Bant, Uniq Süreli Yayınları X

Cetvel Ajans X   X X

Grup Basım X   X X

Patika Yapım X

Medya Takip Merkezi  X
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Özel sektör Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

Akbank   X

Mirora Translation & Consultancy Co. X   X

İMA (İstanbul Moda Akademisi) X X  X

Braille Teknik X   X

Prodista X

Sandalyeci   X

SOS Ambulans   X

Tish-o Tişört Baskı Tasarımı   X X

Yağmur Çocuklar Özel Eğitim Merkezi X

Yenibiriş   X

Borusan Telekom X   X

Doğuş Otomotiv X  X

Genç Tur     X

Banvit   X

Uluslararası Destek Partner Sponsor Gönüllü Ücretli

IB X X

Populaire Musikkurse Kulturelle Buildung X X  X

ENAT X X

Design For All X X

Global Compact X X

Karawane 2000 X X

ASHOKA X X



5
GENÇTUR: Dünya Vatandaşlığına İlk Adım

Itır Erhart - R. Gökçe Sanul

GİRİŞ: TÜRKİYE VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Sosyal girişimcilerin toplumların kalkınmasındaki rolü büyük önem taşı-
maktadır. GENÇTUR’un kurucularından Hülya Denizalp, sosyal giri-

şimcileri sadece sosyal fayda yaratan veya yaratılmasını sağlayan aktörler 
olarak değil, aynı zamanda sistemi de bu yönde etkilemeye çalışan bireyler 
olarak tanımlamaktadır. Denizalp konuyu şu şekilde özetlemektedir: “Top-
lumsal sorunlar var olduğu gibi, herkesin toplumsal sorumluluk konusunda 
üstlenebileceği ve başarabileceği işler olduğu da bir gerçektir. Unutulmama-
sı gereken en önemli nokta, toplumun yapısına özgü ve halkı kavrayabile-
cek yenilikçi çözümler üretebilmek gerekliliğidir ki bunun için de ileri gö-
rüşlü olmak gerekir.”1 ‘Sosyal Girişimcilik’ kavramının Türkiye’de sık du-
yulmaya başlanması ise 2000 yılında dünyanın ilk sosyal girişimcilik ağı 
Ashoka’nın2 faaliyet göstermeye başlaması ile birlikte olmuştur. Hülya De-
nizalp de bunun altını çizerek, kendilerini Ashoka ile tanıştıktan sonra 
“sosyal girişimci” olarak tanımlamaya başladıklarını vurgulamaktadır.3 
Ashoka Türkiye’nin şu anda aralarında Nasuh Mahruki’nin (Arama Kur-
tarma Derneği [AKUT]), İbrahim Betil’in (Toplum Gönüllüleri Vakfı 
[TOG]), Ercan Tutal’ın (Alternatif Kamp-Alternatif Yaşam Derneği), Naşi-
de Buluttekin’in (Umut Işığı Kadın Kooperatifi), Senem Gül’ün (İlk Adım 

1 Sosyal Girişimcilik Rehberi’nden alınmıştır.
2 Ashoka Türkiye, 16 Mayıs 2011. http://turkey.ashoka.org.
3 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
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Kadın Kooperatifi) ve Halime Güner’in (Uçan Süpürge) de bulunduğu 24 
üyesi bulunmaktadır.

Türkiye’de sosyal girişimciliğin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte 
sosyal girişimcileri destekleyen pek çok proje de ortaya konulmaktadır. Bu 
alanın Türkiye’de önemli bir potansiyeli bulunduğu teziyle yola çıkan British 
Council, yeni gelişmekte olan sosyal girişimleri ve sosyal girişimlere dönüşme 
potansiyeli olan STK’ları desteklemek amacıyla Türkiye’de “Sosyal Girişim-
cilik Projesi”ni (2009-2011) hayata geçirmektedir. Sosyal girişimciliği gençler 
arasında yaymayı ve bu alanda Türkiye’nin öncü genç liderlerini yetiştirmeyi 
amaçlayan SOGLA (Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi) kurulmakta 
ve Kadir Has Üniversitesi ücretsiz Sosyal Girişimcilik Sertifika Programı’nı 
başlatmaktadır.

GENÇTUR, Türkiye’de henüz sosyal girişimcilik kavramı ortaya çık-
mamışken kurulmuş ve sonradan gelen pek çok sosyal girişimciye model 
oluşturmuş olması açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal girişimcilikle 
GENÇTUR sayesinde tanışan Nasuh Mahruki ve Senem Gül’ün bugün bu 
alandaki liderler arasında sayılmaları da bunun göstergelerinden biridir.

GENÇTUR’UN KURULUŞU, YAPISI  
VE SOSYO-EKONOMİK ARKA PLANI
Bir gençlik kuruluşu olan GENÇTUR, 1959 yılında kurulan Gönüllü Hizmet-
ler Derneği’nin4 öğrenci ve gençliğe yönelik turizm faaliyetleri, bilet satışları sı-
rasında karşılaştığı sıkıntıları aşmak, ticari ve hukuki gereklilikleri sağlamak 
amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve Turizm Bakanlığı’ndan B grubu işletme 
belgesi alarak GENÇTUR Seyahat Acentesi olarak faaliyete geçmiştir. Derne-
ğin bilet satışı yapmasının mümkün olmamasından dolayı 1979’da kurulan şir-
ket kısmının ardından, 12 Eylül 1980 sonrası tüm derneklerin kapatılması üze-
rine dernek kısmı kapanmış ve GENÇTUR acente olarak faaliyetlerine devam 
edebilmiştir. GENÇTUR’un kurulduğu ilk zamanlarda “uluslararası çalışma 
kampları” tanımının çok yeni olması sebebiyle bu kavramı doğru tanıtmak ve 
yanlış algılanmasını önlemek için oldukça fazla çaba sarf edilmiştir.5 Ancak, 
genç potansiyelinin giderek yükselmesi ve artan ihtiyaçlar, sektörün gelişime 
açık olması, dinamik iç pazar yapısı, Türk toplumunun giderek dışa açılması ve 
kültürler arası diyaloğun artması, AB’ye üyelik süreci zaman içinde binlerce 
gencin GENÇTUR çatısı altında toplanmasının yolunu açmıştır.

4 Kuruluş aşamasında derneğin ismi Türkiye Gönüllü Çalışma Kamplarını Teşvik Derneği idi.
5 26 Nisan 2011 yazı atölyesi çalışmasından alınmıştır.
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Diğer yandan, ofis yapısına bakıldığında 1990’larda üç ayrı yerde 
GENÇTUR ofisi olduğu görülmektedir. Bu dönemde Kadıköy ofisi dil kurs-
ları, uzun dönem sosyal projeler ve çocuk kamplarından; Sultanahmet ofisi 
ulaşım ve indirim kartlarından (o yıllarda yurtdışına gitmek için bilet arayan 
gençlerin büyük bir çoğunluğu ilk olarak bu ofisi tercih etmekteydi); Taksim 
ofisi ise kampçılıktan sorumludur. Finansal krizin etkisiyle küçülen ve şu an-
da sadece Beyoğlu ofisinde hizmet veren GENÇTUR’un Berlin’de de bürosu 
bulunmaktadır. Kurulduğu yıl B grubu işletme belgesi alarak çalışmalarına 
başlayan GENÇTUR, 1980 yılında turizm faaliyet alanını genişletmek ama-
cıyla aldığı A grubu işletme belgesi sahibi olarak o tarihten beri her türlü tu-
rizm çalışmasını yapmaya yetkili bir seyahat acentesidir. 2002’de dernek ya-
pısı tekrar hayata geçirildikten sonra, dernek faaliyetlerine dernek çatısı altın-
da ve gelir getiren faaliyetlere ise firma çatısı altında devam edilmektedir.

Organizasyon yapısı incelendiğinde ise, hiyerarşik bir yapı olmadığı 
göze çarpmaktadır. Ancak, görev tanımları ve sorumluluklar belirlenmiş ve 
operasyonel faaliyetler açısından takip edilmektedirler. Ana prensip, girişi-
min kurucuları ve çalışanları tarafından ekip çalışması olarak nitelendiril-
mektedir. Ekip anlayışının kuvvetli olmasının yanı sıra profesyonel bir kadro 
yapılanması da bulunmaktadır. Hiyerarşi çalışılan yıllara göre gelişse de de-
mokratik bir yapı söz konusudur. Düzenli haftalık (Salı) bilgilendirme top-
lantıları yapılmakta, gündem oraya taşınarak herkesin katılımıyla kararlar 
alınmaktadır. Herkesin prensip olarak eşit söz söyleme hakkı bulunmaktadır. 
Kritik kararlar alınırken, kurum politikasını etkileyecek düzeyde bir süreç yü-
rütülüyorsa daha kıdemli çalışanlardan oluşan “İhtiyar Heyeti”nin tecrübe-
sinden yararlanılmaktadır. Sosyal girişimin tüm çalışanları tarafından benim-
senmiş ve sahiplenilmiş olduğunu söylemek de yanlış olmamaktadır. Firma 
Ali Can Alkan ve Berlin Koordinatörü Ali Ulvi Özkan’ın üzerine kayıtlı olsa 
da, tüm çalışanların ortak görüşü bunun sadece sembolik bir gösterge oldu-
ğudur. Her bölümden sorumlu olarak çalışan kişinin aynı profesyonellikle 
uzun yıllardır çalıştığı gözlemlenmektedir. Organizasyon yapısında “patron, 
müdür” gibi olguların hâkim olmaması ve bölüm sorumluları arasında çok 
sıkı bir iletişim bulunması göze çarpmaktadır.

Ön büro çalışmalarına kurulduğu zamandan beri ağırlık veren GENÇ-
TUR, kuruluşundan itibaren CCIVS (Co-Ordinating Committee for Interna-
tional Voluntary Service), Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği (ALLI-
ANCE), Uluslararası Gençlik Turizmi Federasyonu (FIYTO), (International 
Student Travel Conference) ISTC, The World Youth and Student Travel 
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Conference (WYSTC), International Youth Hostel Federation (IYHF) gibi 
uluslararası gençlik organizasyonlarının üyesi olmuştur. 1980 yılında üye ol-
duğu CCVIS’nin 1986’ya kadar yönetim kurulunda görev almıştır. 1980’li 
yıllardaki farklı bir gelişme ise Ali Ulvi Özkan tarafından koordinatörlüğü 
yapılan GENÇTUR Berlin bürosunun 1989 yılında açılmasıdır. 1981’de Tür-
kiye’de Gönüllü Çalışma Kampları ve Studyturlar (konulu eğitim gezileri) or-
ganize edilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda yurtdışında düzenlenen Gönül-
lü Çalışma Kampları’na Türk gençlerinin gönderilmesi çalışmaları da temel 
faaliyetlerden biri olmuştur. 2004 yılında ise,6 işletmesini GENÇTUR’un 
yaptığı gençlerin konaklamasına yönelik örgütlenmiş bir gençlik evi olarak 
AFACAN Gençlik Evi kurulmuştur. Yine 1983 yılında, sadece Batı Avrupa 
ülkelerinde Gençlik Kampı düzenleyen kuruluşların üyesi olduğu ALLIAN-
CE, GENÇTUR’un da içinde bulunduğu 7-8 kuruluşun girişimiyle kurulmuş-
tur. 1989 ve 1998 yılları içerisinde GENÇTUR dört kez ALLIANCE Yöne-
tim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2006 yılı itibariyle ulus-
lararası gönüllü çalışma kamplarının sayısı 856’ya7 ulaşmıştır. 2008 Nisan 
ayında yapılan “Komşuluk” temalı “GepGENÇ” festivalinde GENÇTUR, 
uluslararası gönüllü koordinatörlüğünün yanı sıra, festival boyunca düzenle-
nen gönüllü çalışma kampına gelen gönüllülerle “Komşuda Pişer Bize de Dü-
şer” isimli atölyeyi düzenlemiştir. Bu atölye çalışmasında komşuluk ilişkileri 
mutfak kültürü üzerinden tartışmaya açılmış, bu projenin devamı olarak 
2008 Ekim ayında AB Gençlik Programları tarafından fonlanan Eylem 3.1 
“Komşuda Pişer Bize de Düşer” projesi gerçekleştirilmiş ve bu projeye katılan 
8 ülkeden 24 genç 6 gün boyunca Afacan Gençlik Evi’nde yemekler pişirip 
birbirlerinin mutfaklarına konuk olmuştur.8

2008 yılında Yaşayarak Öğrenme projesi başlatılmış, Aralık ayında 
GENÇTUR “Not One Less” adlı projeye ortak olmuş ve bu projenin devamı 
olarak 1 Mart-31 Aralık 2009 tarihleri arasında AB Gençlik Programları ta-
rafından fonlanan Eylem 5.1 kapsamında “Yaşayarak ve Okul Dışı Öğren-
menin Gençlerin Gelişimine Etkisi ve Gençlerin Bu Eğitimlerdeki Rolü” pro-

6 Afacan Gençlik Evi’nin ilk çalışmaları 1988 yılında başlamış, GENÇTUR’un düzenlediği eğitim 
gezilerine ve gönüllü çalışma kamplarına katılan gruplara maddi destek sağlayan ve Almanya kö-
kenli bir sosyal girişim olan Er-Fahren çalışma grubu tarafından, 1990 yılında Çanakkale Lapse-
ki’de 15.000 m2 arsa alımı yapılmış, ancak karşılaşılan mali sorunlar nedeniyle proje uzun bir sü-
re suskunluğa girmiştir. 2003 yılında Afacan Motel’in satın alınmasıyla Lapseki projesi iptal edil-
miş ve proje Afacan Gençlik Evi Yenişakran Aliağa’ya taşınmış, 1 yıllık yenileme çalışmaları sonu-
cunda 2004 yılında faaliyete başlamıştır.

7 1980-2010 (Dahil) GENÇTUR tarafından düzenlenen Gönüllü Çalışma Kampı sayısı.
8 “Komşuda Pişer Bize de Düşer” proje raporundan alınmıştır.
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jesi gerçekleştirilmiştir. Bu projeye katılan 5 değişik STK’dan 44 katılımcı ile 
2009 Ekim ayında Afacan Gençlik Evi’nde düzenlenen Ulusal Gençlik top-
lantısında Yaşayarak Öğrenme üzerine tartışılmıştır.

GENÇTUR’un üye olduğu ISTC, Uluslararası Öğrenci Kartı (Interna-
tional Student Identity Card [ISIC]) ve (IYTC) Gençlik Kartı’nın dağıtımını 
yapmaktadır. 2011 yılına kadar GENÇTUR, ISIC’ın Türkiye yetkili acenteli-
ğini yürütmüş ve bu kartların Türkiye’de dağıtımını üstlenmiştir.9

9 GENÇTUR Personel Yönergesi, Mart 2011.

Resim 5.1
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GENÇTUR ZAMAN ÇİZELGESİ10

10 Tarihçe GENÇTUR pdf dosyasından alınmıştır.

TABLO 5.1
GENÇTUR Zaman Çizelgesi

1979 28 Mayıs’ta açıldı.

1980 TÜRSAB üyesi oldu ve T.C. Turizm Bakanlığı’ndan 1077 numaralı (A) grubu işletme 
belgesini aldı. Uluslararası Gençlik Kampları’nın organizasyonuna başladı. UNES-
CO’nun bir alt komitesi olan CCIVS (Co-Ordinating Committee for International Vo-
luntary Service) üyesi oldu ve Yönetim Kurulu’na seçildi. Uluslararası Gençlik Turizmi 
Federasyonu olan FIYTO’ya üye oldu ve Gençlik Kartı dağıtımına başladı.

1981 Uluslararası Öğrenci Kartı -  ISIC’ın dağıtımına başladı.

1982 Dünya çapında, Uluslararası Gençlik Kartı’nın tanıtımını en iyi yapan kuruluş kupasını 
(YIEE Promotion Leader Cup) kazandı. IYHF acentesi olarak Uluslararası Hostel Kar-
tı’nın Türkiye’de dağıtımını üstlendi. Almanya ağırlıklı Incoming programına başladı.

1983 CCIVS Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez seçildi. FIYTO YIEE Promotion Leader 
Cup’ı bir kez daha kazandı. Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği ALLIANCE 
üyeliğine seçildi. Türk Gençlerine indirimli Yurtdışı BIJ bilet satışı için TCDD ile anlaş-
ma yaptı.

1984 Uluslararası Öğrenci Seyahat Konfederasyonu’na (ISTC) üye oldu. CSV programının 
temsilciliğini aldı.

1985 Yurtdışı Tren biletlerinin satışı için WASTEELS’in Türkiye Temsilciliğini aldı.

1987 Türkiye’de ilk defa Au-Pair Programı’nı başlattı.

1988 Interrail biletlerinin yetkili acentesi oldu. Yurtdışı Dil Kursu programlarına başladı.
 Uluslararası uçuşlarda Öğrenci ve Gençliğe çok özel indirim olanağı veren USIT organi-

zasyonu ile işbirliğine başladı.

1989 Yurtdışı seferler için Bosfor Turizm’in acenteliğini üstlendi. TCDD’nin acentesi olarak 
İç Hat Tren biletlerinin satışına başladı. ALLIANCE Başkan Yardımcılığı görevine seçil-
di. GENÇTUR’un 10. kuruluş yılında Kasım 1989 tarihinde GENÇTUR Die Andre Re-
ise Gmbh Berlin’de kuruldu.

1990 Camp America’nın Türkiye’deki ilk temsilcisi oldu. Çeşitli lise ve üniversitelerde “Genç-
lik Turizmi” konulu konferanslar dizisini başlattı.

1992 T.C. Turizm Bakanlığı’nca oluşturulan “Gençlik Turizmi Danışma Kurulu”’nda yer al-
dı.

 IATA (International Air Travel Associations) acentesi olarak tüm dünya havayollarının 
bilet satışını yapmaya başladı.

1995 Eğitim Programları, Seyahat Acentesi bünyesinden ayrılarak GENÇTUR Ö. Eğitim ve 
Danışmanlık Şirketi olarak Kadıköy’de çalışmaya başladı. Uluslararası Gençlik Kampla-
rı Bölümü’nün çalışmalarını kendi başına yürütmesi amacıyla GENÇTUR Taksim Şube-
si açıldı.

1996 TÖMER ile işbirliği yaparak 20 ilde Temsilcilik verildi.
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GENÇTUR’UN İKİLİ YAPISI
İkili bir yapıya sahip olan GENÇTUR, Gençlik Turizmi Derneği olarak STK 
alanında, GENÇTUR Turizm ve Seyahat Acentesi olarak da ticari alanda hiz-
met vermektedir. Dernek ve şirketin oluşturduğu bu ikili altyapıya bakıldı-
ğında, dernek EVS ve AB Projelerini, şirket ise; yurtiçi, yurtdışı kampları, dil 
kursları, satışlar, Devlet Demir Yolları bilet satışları, Genç Tatil ve Afacan 
Gençlik Evi faaliyetlerini yürütmektedir. İkili yapısıyla, gönüllülük esasına 
dayanan aktivitelerle, gelir kaynağı olan aktiviteleri birleştiren GENÇTUR, 
misyonunu şu şekilde tanımlamaktadır: “Kültürlerarası iletişim ve anlayışın, 
farklı kültürlere saygıdan geçtiği görüşünden hareketle, gençlerin, değişik 
kültürleri görerek, tanıyarak dünya barışına katkıda bulunmasına aracı ol-
mak, özellikle olanakları kısıtlı olan gençlerin iç ve dış turizme katılımını sağ-
lamak ve aynı zamanda kültürel gelişmelerine de katkıda bulunmak üzere 
kendi ülkeleri ve kültürleri ile diğer ülkeleri ve kültürleri tanımalarına, bu ko-
nuda gerekli alt ve üst yapının oluşturulmasına kâr amacı gütmeksizin destek 
olmak ister.”11 Bir başka deyişle GENÇTUR’un sunduğu değer, gençlere 
farklı kültürlerle kaynaşma imkânı sağlamak ve bunu desteklemek için yan 
faaliyetler yürütmek olarak nitelendirebilmektedir. Bunun yaratılabilmesi 
için de girişimci niteliklerini ön plana çıkaran GENÇTUR, özellikle şirket ya-
pısında sosyal kazanımları ön planda tutan bir iş modelini kullanmaktadır. 

11 Mart 2011 tarihli GENÇTUR Personel Yönergesi’nden alınmıştır.

1997 Almanya’ya IJGD Sosyal Projesi’ne gönüllü göndermeye başladı. Berlin’de uluslararası 
bir toplantıda “Türkiye Tanıtım” Konferansı verdi. ABD’de Yüksek Öğrenim Program-
ları’na öğrenci göndermeye başladı.

1999 ABD’de Work&Travel ve Staj Programlarına katılımcı göndermeye başladı.

2000 26.05.2000 tarihinde imzaladığı sözleşme sonucu TCDD acentesi olarak Interrail bilet-
lerinin satışına başladı.

2001 Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği UED kurucu üyesi oldu.

2002 Çeşitli üniversite ve liselerde düzenlediği “Gençlik Turizmi” konulu Tanıtıcı Toplantı / 
Seminer dizisine devam etti.

 AB Gençlik Programı kapsamındaki eylemlere Türk gençlerinin katılımını sağlayacak 
projeler üretmek amacıyla Gençlik Turizmi Derneği - GENÇTUR kuruldu.

2006 Buğday Derneği’nin yürütmekte olduğu, Türkiye’de organik tarım yapılan çiftliklere gö-
nüllü ya da konuk yerleşimlerini amaçlayan TATUTA (Tarım-Turizm-Takas) programı-
na katılmak isteyenlerin yerleşimlerini üstlendi.

2011 Eurodesk temas noktası oldu.
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Bunlara ek olarak Türkiye içinde düzenlenen kamplarda, ülkenin barındırdı-
ğı farklı kültürlerin gençler tarafından tanınması da GENÇTUR’un sunduğu 
en önemli değerlerden biri olarak görülmektedir.

GENÇTUR’un sağladığı hizmetlerin geniş bir yaş aralığına hitap etme-
si bir avantaj olarak nitelendirilebilmektedir. Katılım için resmi yaş 10 olarak 
belirtilse de çocuk ve ailenin isteği doğrultusunda 8-9 yaşlarında da katılan 
çocuklar bulunmaktadır. Hedef kitle 17 yaşına kadar Afacan’daki genç tatil 
kamplarına katılabilmekte; dil kurslarında yaş sınırı olmasa da ortalama yaş 
yaklaşık olarak 30’a ulaşmaktadır. TaTuTa’da ise alt limit ortalama 20 ola-
rak görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, GENÇTUR’un çocukluktan 
yetişkinliğe, her yaş aralığına sunduğu farklı bir değerden ve sağladığı hizmet-
ten bahsetmek mümkündür. Ayrıca, çalışma kampına katılan bir gönüllü 
için, bireysel gelişim, güvenli bir ortam ve liderlik yapabilme kapasitesini ar-
tırma değerini sunmasının yanı sıra, bu liderlerin gittikleri yerleşimlerde ör-
nek teşkil etmeleri de “çarpan etkisi” olarak nitelendirilmektedir. Bu çarpan 
etkisi de GENÇTUR’un marka değeri, bilinirliğinin yaygınlaşması ve hizmet-
lerinden yararlanan kitlenin büyümesi yoluyla hem yaratılan sosyal değerler 
hem de ticari sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynamaktadır.

GENÇTUR’un tedarikçilerine bakıldığında uluslararası ve ulusal part-
nerler göze çarpmaktadır. GENÇTUR, temsilcisi olduğu yurtdışındaki okul-
lara, uluslararası eğitim atölyelerinde ulaşmaktadır. Sürekli iletişim içinde ol-
dukları konsolosluklar da süreç içindeki önemli ortaklardandır. Bunun yanı 
sıra, kamp organizasyonları sürecinde ulaşım ve sigorta şirketleri de tedarik 
sağlamaktadır.

GENÇTUR, Türkiye içinde Uluslararası Eğitim Danışmanları Derne-
ği’nin kurucu üyesi olarak hizmet vermektedir. Kamplarla ilgili UNES-
CO’nun “Co-ordinating Committee for International Voluntary Services”in 

TABLO 5.2
Yurtdışı Gönüllü Çalışma Kamplarına Katılan Gönüllülerin Yaşlara Göre Dağılımı*

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

18 yaş altı % 18 % 13 % 13 % 15 % 20 % 15
18-20 yaş grubu % 29 % 33 % 38 % 43 % 36 % 38
21-24 yaş grubu % 44 % 48 % 33 %3 5 % 38 % 41
24 yaş üstü %  8 %  6 %  3 %  7 %  6 %  6

(*) GENÇTUR 2010 yılı Değerlendirme Toplantısı Raporu’ndan alınmıştır.
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Türkiye’deki tek temsilcisi olması ve ALLIANCE üyeliği sebebiyle de Türki-
ye’de kamp düzenlemektedir. Yurtiçindeki tedarikçilerine bakıldığında 
STK’lar, kaymakamlıklar ve belediyeler göze çarpmaktadır. Ulaşımda ise, 
GENÇTUR International Air Transport Association (IATA) acentesi olması 
nedeniyle, aracı kullanılmadan bilet kesebilme hizmeti verilmektedir. Özellik-
le gençlere hizmet verildiği için ekonomik bilet odaklı satış yapılmaktadır. 
Öğrencilere uygun fiyatlarla bilet sağlanırken, sabit bir servis bedelinden bah-
setmek mümkün olup kısa hatlarda 25 Avro, uzun hatlarda da 45 Avro ola-
rak fiyatlandırılmaktadır.12

Finansal modele bakıldığında, alınan dernek fonlarının yalnızca proje-
yi çevirebildiği görülmektedir. Bu nedenle sürekliliği sağlama konusunda bi-
let komisyonu, kurs kayıt komisyonu gibi ön büro faaliyetlerinin önemi açı-
ğa çıkmaktadır. Bütçe belirlenirken, gider tespiti yaparak, ne kadar paraya 
ihtiyaç olduğu ve ardından ne kadar kazanılması gerektiği hesaplanmaktadır. 
Bu hesaplamalarda döviz kurunun değişkenliği sorunlara yol açabilmekte-
dir.13 Dernekten firmaya dönüşen yapıyla, gündemi ve katkı sağlayacak hiz-
metleri takip ederek işleyişlerini sürdürmektedir. Her bölümün ayrı bütçesi 
bulunmakta ve her yıl sonunda verilen giderler kalemine göre bölümler ken-
di bütçelerini hazırlamaktadırlar. Diğer tüm kalemlerden kazanılan para ise 
büronun yaşamasını ve çarkın dönmesini-sürdürülebilirliği sağlamaktadır. 
GENÇTUR’dan derneğe para aktarılmamakta; ancak projeler üzerinden or-
tak çalışma alanı yaratılmaktadır. Dernek kanalıyla farklı açılımlara daha 
fazla sahip olunmasının yanı sıra, dernek ve şirket arasında para transferi ya-
pılmamakta, sadece imkân transferi gerçekleşmektedir. Dernek şu anda ken-
di ayakları üzerinde durabilen bir yapıya sahiptir. Bunun dışında Afacan 
Gençlik Evi, GENÇTUR’dan farklı bir oluşum olarak gözlemlenmektedir. 
Kendi gelirini, konaklattığı misafirlerden elde eden bu yapının GENÇTUR ile 
mali bir ortaklığı söz konusu değildir. Ayrıca, belirtilmesi gereken önemli bir 
nokta, hazırlanan bütçelerin, iklim koşulları, politik gelişmeler gibi faktörle-
re göre değişim gösterebilmesidir. Örneğin, ekonomik kriz dönemlerinde 
yurtdışına kimsenin gönderilememesi sonucunda, tüm ekip yurt içi kampları-
na ağırlık vererek oluşacak bütçe açığını önlemeye çalışmaktadır.

İzlenen bu finansal model sonucunda şirket için sürdürülebilir bir iş 
modeli yaratılmıştır. 2010 yılında 4.000.000 TL ciroya ulaşılmış, 560.000 
TL brüt kâr elde edilmiştir. Yaklaşık olarak 526.000 TL’ye ulaşan giderler 

12 26 Nisan 2011 tarihli yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
13 Hülya Denizalp ile görüşme notlarından alınmıştır
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düşüldükten sonra firma için 34.000 TL net kâr kalmıştır. Gelecekteki pazar 
ve teknoloji değişimlerine yönelik adımlar atılması durumunda sosyal girişi-
min bu pozisyonunu güçlendirerek devam ettirilmesi mümkün olabilecektir.

Sosyal girişimin çalışma alanları; yurtdışındaki gönüllü çalışma kamp-
larına Türk gönüllülerin ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kamu yararına bir 
projenin tamamlanmasında uluslararası gönüllülerin katılımını sağlayan 
“Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları”; 10-14 yaş grubuna yönelik 
“Genç Tatil Programı,” ekolojik tarım üzerine çalışmalar yapan “Buğday 
Derneği”nin “Tarım Turizm Takas” (TaTuTa) projesine gönüllü yerleşimle-
rinin sağlanması; Avrupa Gönüllü Hizmet Programı, dil kursları, sertifika 
programları, akademik programlar, üniversiteler hakkında eğitim danışman-
lığı ve ön büro çalışmaları olarak belirlenmiştir. Ön büro çalışmaları kapsa-
mında; uçak bileti, Interrail, Balkan Flexpass, Dostluk Ekspresi biletleri, indi-
rim kartları satılmaktadır. Bir diğer alan ise, “Incoming” çalışmaları olarak 
belirtilen gençlik kampları, öğrenim turları, kültür turları, otel ve otobüs re-
zervasyonları ve Afacan Gençlik Evi yönetimidir.14

Türkiye’de gençler için fırsatları getiren öncü bir sosyal girişim niteli-
ğinde olan GENÇTUR, 1990’lı yıllarda Work&Travel için de aracılık yap-
mış, ancak daha sonra rakiplerinin piyasaya girerek rekabet şartlarını sosyal 
faydayı dışarıda bırakabilecek şekilde yönlendirmesi sonucunda yeni projeler 
üretmek durumunda kalmıştır. Rakipleri ile karşılaştığında sosyal hedeflerin-
den ödün vermemek için alan değiştirmek ve yenilikçi olmak GENÇTUR’un 
önemli stratejileri arasında sayılabilmektedir. Bunların yanında, sosyal fayda 
ve gençlerin bireysel-sosyal gelişimi için deneyim yaratma prensibi birincil de-
ğer olarak her zaman varlığını korumaktadır. Bu değerin yaratılmasında rek-
lam mecrası kullanılmamakta, reklama ayrı bir bütçe ayrılmayarak “word of 
mouth” tekniğiyle markanın yayılması amaçlanmaktadır. Hizmetlerinin uy-
gun fiyatı, güvenilirliği ve destek sağlanması için bir neden sunması GENÇ-
TUR’u tercih edilebilir kılarken, girişim kâr amacı gütmeyen sosyal duruşuy-
la güven ve bilinç yaratmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, hedefleri yılda belir-
ledikleri bir sayıda gence ulaşmak yerine, sürece dahil ettikleri her bir öğren-
cinin kişisel gelişimini sağlamak ve orta sınıf gelir grubunun ya da imkânı ol-
mayanların daha yoğun katılımını sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
hedef doğrultusunda yetenek ve ihtiyaç bazlı burslar da verilmektedir. Bursi-
yerlerin seçimi aşamasında, eğitimciler kolaylaştırıcı olarak GENÇTUR ile 

14 Mart 2011 tarihli GENÇTUR Personel Yönergesi’nden alınmıştır.
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öğrenciler arasındaki bağlantı noktasını oluşturmaktadır. Temel kriter ola-
rak, öğrencilerin bu imkâna ulaşamayacak koşullar içinde olması yeterli ola-
rak nitelendirilmektedir. Buna göre, elde edilen gelirler, çalışanların maaşları, 
büronun ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra özellikle son yıllarda önemli 
ölçüde dezavantajlı gruplara hizmet sağlamak için de kullanılmaktadır.

KISITLAYICILAR VE KRİZ YÖNETİMİ
GENÇTUR’un kurucularından Ali Can Alkan, 1972’den beri gençlik kamp-
ları düzenleyen deneyimli ve konusunda bilgili bir girişimci olarak kurumun 
sürekliliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. GENÇTUR, kurulduktan 
hemen sonraki dönemde siyasal, sosyal ve ekonomik örgütlenmenin kısıtlan-
dığı bir zaman diliminde varlık göstermiştir. Diğer bir kurucu Hülya Deni-
zalp, 1980’ler dönemini “Seksenli yıllar seyahat acentesi olduğumuzu kanıt-
lamakla geçti” şeklinde ifade etmektedir.15 1990’lı yıllardan itibaren Körfez 
Krizi, 1994’teki devalüasyon, 1998 Asya Krizi, sonrasında Rusya krizi ve 
1999 depremi ile sarsılan Türkiye ekonomisinde GENÇTUR, kriz dönemle-

15 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşme notlarından alınmıştır.
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rinde personel sayısını azaltmak yerine çalışanların onayıyla personel maaşla-
rını yarıya indirerek sürdürülebilir bir sosyal girişim olarak yoluna devam 
edebilmiştir.16

Mevzuat altyapısı konusunda da GENÇTUR’un kısıtlamaları aşma 
konusunda başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Ali Can Alkan 1972’den, 
Hülya Denizalp ise 1976’dan beri GENÇTUR girişiminin içinde bulunmakta 
ve düzenledikleri gençlik kampları ve faaliyetleri için başvurulacak uluslara-
rası merciler hakkındaki bilgi ve deneyimlerini sosyal girişim için kullanmak-
tadırlar. Örneğin GENÇTUR, UNESCO’nun bir alt birimi olan CCIVS (Co-
ordinating Committee for International Voluntary Services / Uluslararası Gö-
nüllü Kuruluşlar Eşgüdüm Kurulu) üyesi kuruluşların tüm dünya Uluslarara-
sı Gönüllü Çalışma Kampları’nı Türkiye’de gerçekleştiren ilk kuruluş olma 
özelliğini taşımaktadır.17 Ayrıca Avrupa Gönüllü Kuruluşları Birliği ALLI-
ANCE’ın da üyesidir.18 Mevzuat olarak uygun olması sebebiyle turizm faali-
yetleri, bilet satışları, dil okulları, Interrail, gençlik kampları gibi faaliyetler 
GENÇTUR şirketi altında yapılmaktadır. GENÇTUR’un dernek olarak 
2002’de kurulan bölümü, EVS (AGH), AB projeleri ve Yaşayarak Öğrenme 
Merkezi’ni (YAŞÖM) kapsamaktadır. Şirket olarak AB fonlarına başvurula-
madığı için, GENÇTUR projeleri bu dernek çatısı altında yapmakta ve böy-
lece mevzuata ilişkin kısıtlamaları aşabilmektedir. Hülya Denizalp, sosyal gi-
rişim olabilmek için öncelikle “serbestlik” ve “girişimcilik” altyapısını geti-
ren ikili yapılanmayı önermektedir.

Fiziksel altyapıya ilişkin olarak, 90’lı yıllarda GENÇTUR çalışmalarını 
3 farklı yerde yürütmektedir. Ancak, 2000’lere gelindiğinde krizler nedeniyle 
küçülme yoluna gidilmesi sebebiyle, şu anda turizm faaliyetleri Beyoğlu’ndaki 
ofisten, gençlik için sosyal faaliyetleri ise hem Beyoğlu ofisinden, hem de Ka-
dıköy’deki YAŞÖM’den sürdürülmektedir. Yurtdışı bağlantıları da (örnek: 
studyturların organizasyonu, Afacan Gençlik Evi Yurtdışından Gelen Grup 
Konaklama Rezervasyonları) Berlin’deki ofisten yürütülmektedir.19

Kısıtlayıcı olarak GENÇTUR faaliyetlerinin ekonomik, politik ve sos-
yal gelişmelerden oldukça fazla etkilenebilen yapısından ve bu bağlamda kar-
şılaştıkları sorunlardan bahsetmek gerekli görülmektedir. Ekonomik kriz dö-
neminde yurtdışı kamplarına talebin olmaması ve TCDD’nin acentesi olarak 

16 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşme notlarından alınmıştır.
17 GENÇTUR Kamp Bilgilendirme Mektup 10’dan alınmıştır.
18 GENÇTUR Kamp Bilgilendirme Mektup 10’dan alınmıştır.
19 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşme notlarından alınmıştır.
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Interrail biletleri keserken TCDD’nin operasyonel faaliyetleri sebebiyle (ma-
kine basımına geçilmesi ve TCDD’nin bu yeniliğe ayak uyduramayarak siste-
min dışında kalması) biletlerin kesilememesi örnek olarak verilmektedir. Hül-
ya Denizalp finansal hizmetlere erişim bağlamında, 1980’lerde bankadan 
kredi alma ihtiyaçlarına rağmen bu girişimin olumlu sonuçlanmadığını belirt-
mektedir.20 Bu olaydan sonra GENÇTUR, finansal sorunlarını krediye baş-
vurmak yerine yenilikleri takip ederek, yerel ve uluslararası işbirliklerini kul-
lanarak ve kriz zamanlarında alternatif stratejiler ortaya koyarak çözmeye 
çalışmaktadır.

Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği gibi, GENÇTUR turizm faaliyet-
leri, bilet satışı, uluslararası öğrenci kartları dağıtımı gibi hizmetlerden elde et-
tiği kaynağı bu işletmeyi döndürmek amacıyla kullanırken; projeler için ise AB 
fonlarına başvurmaktadır. Ulusal Ajans gibi kurumlardan değişim programla-
rı ve gençlik faaliyetleri için fonlara ulaşabilmektedir. Örnek olarak Yaşayarak 
Öğrenme Projesi için 2009’da Ulusal Ajans’ın Eylem 5.1 fonuna başvurulması 
ve bunu elde ederek projenin başlatılması verilmektedir. Bu fonlar dışında 
sponsor bulma ve medya ile ilişkiler konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Gazete-
cilerin ön plana çıkarmak istedikleriyle, GENÇTUR’un yansıtmak istediği du-
ruş konusunda fikir farklılıkları yaşanması bu konuda engel teşkil etmektedir. 
Üniversitelerle daha sıkı ilişkiler içerisinde olmanın önemini kavradıktan sonra 
konferans dizileri başlatmışlar, ancak yüksek maliyetler (afiş asmanın paralı 
olması vb.) sebebiyle özellikle bütçesel açıdan zorluklarla karşılaşmışlardır. 
Ayrıca, yürürlüğe girdiği yıllarda 100 USD olan Yurt Dışı Çıkış harçları konu-
su da zorlandıkları konular arasında yer almaktadır. Bu engeli aşmak için 
1992 yılında Turizm Bakanlığı “Gençlik Turizmi Danışma Kurulu” çalışmala-
rı kapsamında imza kampanyası başlatılıp, 3.000 tane imza toplanmıştır.21

Yerel yöneticilerin GENÇTUR’a yaklaşımı ve yapılan projelerin özünü 
anlayamamaları sonucunda ilgilerinin az olması da kısıtlamalar arasında yer 
almaktadır. Belediyelere proje gerçekleştirmeye yönelik yazılan yaklaşık 
1.700 mektubun sadece 50 tanesine cevap alındığı ve bu cevaplar arasından 
da içeriksel ve süreçsel yanlış anlaşılmaların çıkabildiği görülmektedir.

GENÇTUR, karşılaştığı engelleri aşmakta hem sektöründe edindiği 
otuz iki yıllık deneyimini, hem de yerel ve uluslararası düzeydeki iş birliklerini 
kullanmaktadır. 1979 yılındaki kuruluşundan itibaren hızlı bir gelişim ve he-
men ardından 1980’de UNESCO CCIVS, 1983’te ALLIANCE üyeliği sağlan-

20 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır. 
21 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
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ması, aslında girişim kurucularının gençlik kampı yönündeki çalışmalarının 
1959 yılına kadar dayanmasından kaynaklanmaktadır.22 GENÇTUR’un ilk 
yönetim kadrosu, daha önce Gönüllü Hizmetler Derneği’nin bünyesinde faali-
yet göstermiş, buradaki deneyimlerini ve kurdukları sosyal ağları GENÇ-
TUR’a aktarmışlardır. Bu avantaj, hem yerelde Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB), Gençlik Hostelleri Derneği gibi kurumlarla ve belediyelerle 
işbirliğinin kolay kurulmasını sağlamış, hem de uluslararası alanda hizmet 
verdiği konularda GENÇTUR’un öncü rolü üstlenebilmesine imkân vermiştir.

30 yıldan daha fazla bir süredir belirli bir alanda hizmet vermesi, 
GENÇTUR’un hem gönüllülük temelli projelerinde hem de belirli bir ücret 
karşılığında kâr amacı olmadan yürütülen faaliyetlerinde ciddi bir altyapı 
oluşturmaktadır. Bu altyapı, yerel ve uluslararası işbirliklerinin sağladığı bil-
gi ve deneyim paylaşımı sayesinde kapsamlı projelerin yürütülebilmesini sağ-
lamaktadır. Örneğin, GENÇTUR bazı projelerinde Buğday, Nurtepe İlkadım 
Kadın Kooperatifi (KEDV), Gültepe Umut Yolcuları Kadın Kooperatifi 
(KEDV), Nilüfer Kadın Kooperatifi (KEDV), Van Doğa Gözcüleri Derneği, 
Diyarbakır Kalkınma Merkezi gibi STK’larla ortak çalışmaktadır.23 Ulusla-
rarası olarak da CCIVS ve Alliance üyelikleri dışında ISTC, FIYTO, IYHF gi-
bi federasyon ve birliklere üyedir.24

GENÇTUR, faaliyetlerine 1979’da Turizm Bakanlığı’ndan almış oldu-
ğu B grubu çalışma belgesiyle başlamıştır, şu anda da 1980 yılında edindiği A 
grubu işletme belgesiyle her çeşit turizm aktivitesini yürütebilecek yetkiye sa-
hip bir girişimdir.25 Yasal olarak turizmin farklı alanlarına girebilmesi, genç-
lik ve gönüllü kampların organize edilmesinden uçak bileti satışı ve Interrail’e 
kadar uzanan bir hizmet portföyünün oluşmasını sağlamıştır.

GENÇTUR, hizmetlerini ve işleyiş süreçlerini etkileyecek tüm kararla-
rında yenilikçi, prensiplerini koruyan ve aynı anda değişime ayak uydurmaya 
çalışan bir model ortaya koymaktadır. Örneğin;

• 1980’li yıllarda GENÇTUR’un işletme yönüne ağırlık verilerek 
dernekçiliğin karşılaştığı problemlerin kısmi olarak aşılması, bu-
günkü Dernek, Vakıf vb. gibi yapılarda, Kamu İktisadi Teşekkülü 
ticari yapısının 1979 yılında gündeme getirilmiş olması,

22 22 Nisan 2011’de GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşmeden alınmıştır. 
23 22 Nisan 2011’de GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşmeden alınmıştır. 
24 GENÇTUR, “Sınır Tanıma, Dünyayı Tanı”.
25 Mart 2011 GENÇTUR Personel Yönergesi’nden alınmıştır. 
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• Piyasada rekabetin artmasıyla birlikte, GENÇTUR’un sosyal fay-
dayı ön planda tutmayı öncelik edinmesi sebebiyle zorluklarla kar-
şılaşılması, bunun farklı proje/turizm alanlarına yönelme, geçici 
küçülme, çalışanların maaşlarının düşürülmesi gibi yöntemlerle çö-
zülmeye çalışılması (yeniden yapılandırma yoluyla),

• Alınan dernek fonları ve proje gelirleri projelerin sürekliliğini sağ-
larken, bilet, kurs kayıt komisyonu gibi kazançlarla da acente akti-
vitelerinin sürdürülmesi, dolayısıyla girişimin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması (İlk dernek kuruluşu 1959 yılı dikkate alınırsa 62 yılın, 
GENÇTUR’un kurulduğu 1979 yılı dikkate alınırsa 32 yılın geride 
bırakılmış olması),

• Projelerde kamu yararı gözetilerek yerel, ulusal ve uluslararası or-
takların kurulması gibi adımlar bu sosyal girişimin hizmet ve süreç-
lerini uyarlama yöntemindeki anlayışını ortaya koymaktadır.26

Gönüllülük faaliyetlerinin kültür etkileşimi, gençlerin uluslararası 
bir anlayışa kavuşması ve gönüllülük kavramının tanıtılması gibi sonuçla-
rı olduğunu kamu, özel sektör ve yerel yönetimlere anlatarak destek sağla-
mayı öngören GENÇTUR, ticari operasyonlarında ise pazar kısıtlamaları-
nı karar mekânizmaları, sosyal pazarlama ve marka değeriyle aşmayı he-
deflemektedir.

GENÇTUR, projeler haricinde ve girişimin sürdürülebilirliği için gelir 
elde edilmesi noktasında öncelikle ihtiyaçtan yola çıkmaktadır. Direkt olarak 
kazanılacak para değil, gereksinim duyulan ve kaynak ayırmayı gerektiren 
adımlar hedef alınmakta, dış kaynak kullanılmaması sebebiyle de kendi faa-
liyetlerini bu doğrultuda kanalize etmektedir. Bu süreçte herhangi bir pazar-
lama ve reklam bütçesi ayrılmamakta, bunun yerine sosyal pazarlama ve 
“word of mouth” yöntemiyle görünürlük sağlanması ve pazar engellerinin 
ortadan kalkmasında etkili olması beklenmektedir. Bu bağlamda, GENÇ-
TUR’un sahip olduğu marka değeri de önem taşımaktadır. Kurucular, sosyal 
faydadan ödün verilmeden yürütülen çalışmaların, GENÇTUR için turizm 
piyasasında güvenilir bir marka oluşturduğuna ve bunun tüketici tarafında 
tercih sebebi olabileceğine dikkat çekmektedir.27 Güçlü bir ekip çalışması da 
insana yatırım olarak görülebilir. Çalışanların GENÇTUR’da ortalama 10 yıl 
kaldıkları gözlemlenmektedir. Gönüllülük temelli ve alanında eğitimli kişiler-

26 22 Nisan 2011’de GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşmeden alınmıştır. 
27 22 Nisan 2011’de GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşmeden alınmıştır. 
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den oluşan ekibin sağladığı süreklilik GENÇTUR’un pazar kısıtlamalarını aş-
masını sağlayan önemli bir faktördür.28

Daha uygun fiyata uçak biletleri, indirim kartları, Interrail imkânları-
nın sunulması, sosyal olarak daha dezavantajlı konumda bulunan gençlerin 
bireysel gelişimine ve farklı kültürleri tanımasına katkıda bulunmaktadır.29 
Kar amacı güdülmediği için, her zaman ihtiyaca yönelik hizmet sağlanmakta-
dır. Gelen kişiler salt satış yapmak amacıyla ihtiyacı dışında bir hizmete yön-
lendirilmemektedir. GENÇTUR, böylelikle hem bir sosyal değer yaratmakta, 
hem de kendini kâr amacı olmayan ama finansal olarak sürdürebilir bir iş 
modeli haline getirmektedir.

Birey, ekonomik yoksulluk, engellilik, merkeze-bilgiye uzak olma gibi 
nedenlerle, formal eğitim sürecinin dışında kalıyorsa, GENÇTUR’un sağladı-
ğı yaşayarak öğrenme eğitim modellerinden yararlanarak dezavantajlı pozis-
yonunu daha iyi bir konuma getirme imkânı bulmaktadır.30 Gönüllülük 
bazlı projelerde kamu yararı öncelikli olduğundan, su kanalı kazımı, okul 
bahçesi düzenlenmesi vb. faaliyetlerle gelir düzeyi düşük insanlara sunulan 
hizmet kalitesi de artırılmaktadır.

Yoksul kesimin güçlendirilmesinin GENÇTUR’a yaratılan sosyal de-
ğer dışında iki boyutlu bir faydası bulunmaktadır. GENÇTUR’un gönüllü ve-
ya ücretli süreçlerine katılan insanlar, kültürel etkileşim şansı elde etmekte ve 
yaşadıkları olumlu deneyimi GENÇTUR markasıyla eşleştirebilmektedir. Bu 
da insanların GENÇTUR’u tekrar tercih etmesine (örneğin gönüllü bir proje-
de çalışan gönüllünün daha sonra ücretli hizmetlerden yararlanması gibi) yol 
açmaktadır. Bunun devamında da, GENÇTUR’un hedeflediği sosyal pazarla-
ma gerçekleşmekte ve farklı kesimler GENÇTUR’un aktivitelerinden haber-
dar hale gelebilmektedir.

GENÇTUR’u kuran çekirdek ekibin sektörlerinde deneyimli sosyal gi-
rişimciler olması ve birbirini tamamlayan niteliklerde özellikler taşımaları iş 
modelinin karşısına çıkan sorunların çözümünde merkezi bir rol oynamakta-
dır. Bu grup, yeteneklerini sosyal değer, kamu yararı ve marka adını koruya-
cak şekilde bir araya getirirken, kaynak sağlanmasında da bu prensiplerini fi-
nansal bağımsızlığın ve sürdürülebilirliğin korunması için sorunlara yenilikçi 
çözümler üretme şeklinde yansıtmaktadır.31

28 26 Nisan 2011 tarihli yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
29 GENÇTUR, “Sınır Tanıma, Dünyayı Tanı”. 
30 Yaşayarak Öğrenme AB Proje Raporu, 2009. 
31 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşmeden alınmıştır.
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Gönüllü çalışmalarda sürdürülebilirlik, bir taraftan çalışılan projeden 
faydalanan kurum (dernek, belediye vb.) tarafından sağlanırken,32 diğer ta-
raftan ücretli çalışmalardan edinilen gelir, maliyetlerin düşük tutulması ve 
kâr etme amacı olmaması gibi çeşitli stratejilerin desteği sayesinde başarıl-
makta ve böylece girişimin devamlılığı korunmaktadır.

Projelerin tamamı hem ulusal hem uluslararası düzeyde, farklı sevi-
yelerdeki işbirlikleriyle yürütülebildiğinden, ortaya büyük bir kaynak ve ye-
tenek havuzu çıkmaktadır. Örneğin, Bitlis’in Tatvan ilçesinde belediye tara-
fından düzenlenen “Daha Temiz ve Daha Sağlıklı Bir Tatvan İçin” sloganlı 
temizlik kampanyası, İspanya, Güney Kore, Kanada gibi ülkelerden gelen 
gençlere ev sahipliği yapmıştır.33 Aynı şekilde, Mardin’de düzenlenen Sos-
yal Gençlik Kampı’nda da Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerden gelen öğ-
renciler, okul onarma ve boyama çalışmalarına katılmışlardır.34 Bu gibi 
projeler, hem uluslararası düzeyde kurulmuş olan bağlantılarla, hem de ulu-
sal düzeydeki TÜRSAB, UED gibi kurumlara üyelik ve belediye, valilik, 
kaymakamlık gibi kurumlarla sağlanan yerel işbirlikleri yoluyla mümkün 
olmaktadır.

GENÇTUR’un devlet kurumlarıyla iş birliği istenen düzeyde değildir. 
Bunun Avrupa’da sosyal girişimcilere olan devlet desteğinin Türkiye’de bu-
lunmamasından ve fonlama yetersizliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. 
“Kâr amacı gütmeyen” statüsünün alınabilmesi ve sosyal girişimcilik ile sos-
yal sorumluluğun yasal olarak ayrılması da GENÇTUR’un önem verdiği bir 
başka konu olarak nitelendirilebilmektedir. Bunun dışında, vize süreçlerinin 
kolaylaştırılması ve daha fazla gencin kültürel etkileşim sürecine dahil olabil-
mesi için devletin aktif rol alması beklenmektedir.

Yerelde ise valilik, belediye, kaymakamlık gibi farklı devlet kurumla-
rıyla yoğun bir iş birliği bulunmaktadır. GENÇTUR, çalışmalarıyla ilgili bu 
kurumları önceden bilgilendirmekte ve projesi olanlar da GENÇTUR’u süre-
ce dahil olması için davet edip, tüm proje masraflarını karşılamaktadır. Pro-
jelerin tümü kamu yararı taşıdığı için her iki taraf açısından ortaklık kurul-
ması kolaylaşmaktadır. Özellikle internet ve telekomünikasyonun gelişmesiy-
le bu tür işbirlikleri artmış durumdadır.35

32 GENÇTUR Bilgilendirme Mektubu, 20 Aralık 2010.
33 “Yabancı Uyruklu Gençlerden Temizlik Kampanyasına Destek”, Günboyu Gazetesi, 2 Temmuz 

2010. 
34 “Okulları Onarıp Boyadılar”, Cumhuriyet Güney Doğu Gazetesi, 2010.
35 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan röportajdan alınmıştır. 22 Nisan 2011.
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GENÇTUR’A GÖNÜLDEN BAĞLI GÖNÜLLÜLER
Çekirdek bir ekip ile kurulan GENÇTUR için, kurucularından Hülya Deni-
zalp oluşumu şekillendiren önemli bir aktördür. Üniversite yıllarında başladı-
ğı gönüllü çalışmaları yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 30 yıldır devam 
eden Denizalp, endüstri tasarımı öğrencisi iken, Uluslararası Gönüllü Çalış-
ma Kampları’nda liderlik ile gönüllü çalışmalara başlamıştır. Kurucularından 
biri olduğu GENÇTUR ile kendini geliştirmek isteyen orta sınıf gençlerine 
daima yeni seçenekler sunarak Türkiye’de birçok ilkin başlamasını sağlama-
sının yanı sıra; Avrupa Gönüllü Kuruluşlar Birliği’nin 4 yıl başkan yardımcı-
lığı görevini yürütmüştür. Bu görevi sırasında da Avrupa’da ilk defa EYF (Eu-
ropean Youth Foundation) ile işbirliği halinde “NGO Management” eğitimi 
düzenlenmiş; 17 Ağustos 1999 depremi ile TEGV’in (Türkiye Eğitim Gönül-
lüleri Vakfı) deprem bölgesindeki çalışmalarında gönüllü çalışmış ve daha 
sonra İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Merkezi’ni kurarak, 2 yıl yönetmiş-
tir. 2000 yılından beri “Gönüllü Yönetimi / İletişimi” ve “Sosyal Girişimci-
lik” konusunda eğitimler veren ve danışmanlık yapan Denizalp, 2002 yılında 
Türkiye’de Ashoka’nın temsilciliğini kurmuştur.36 Açık Radyo’da “Gönül-
lülük ve Sosyal Sorumluluk” programını yapan Hülya Denizalp bugüne ka-
dar beş yüze yakın sosyal sorumluluk projesini programına konuk etmiştir ve 
gönüllülük üzerine yüzlerce eğitim vermiştir. Ayrıca, 2007 yılında Sivil Top-
lum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) isteği üzerine “Toplumsal Dönüşümde 
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK” rehberini hazırlamıştır.37

GENÇTUR’un şu anda 15 çalışanı bulunmaktadır. Bunların ikisi yarı 
zamanlı pozisyonda, biri de stajyer görevini üstlenmiş durumdadır. Finansal 
olarak zorluklarla karşılaşılan dönemlerde olabildiğince çalışan sayısının 
azaltılmadığı görülmektedir.

Türk kültürünü yabancı gençlere tanıtmak amacıyla düzenledikleri 
Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’nın gerçekleşmesi için gerekli ku-
rumlara kendilerini tanıtıcı mektuplar göndererek iş birliği yapmaktadırlar. 
Bu iş birliğinde, GENÇTUR’un kurumsal ya da kişilerin bireysel olarak baş-
vurdukları kurumdan hiçbir maddi beklentide olmadığı, aynı şekilde GENÇ-
TUR’un da maddi yardım yapmasının söz konusu olmadığı belirtilmektedir. 
Çalışılacak proje için gereken işi yürütecek personel, gerekli malzeme, araç ve 
gereçler, konaklama, yemek, çevre gezileri vs. gibi tüm giderlerin projeye ev 
sahipliği yapan belediye, valilik, üniversite, okul, vakıf, dernek gibi kurumlar 

36 Detaylı bilgi için bkz. ADRES.
37 Rehber: ADRES.
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tarafından karşılandığı ifade edilmektedir. Bu işbirliğinden belediyelerin ka-
zancı ise genelde gündeme gelmek ve sorumluluklarını paylaşarak değer ya-
ratmak olmaktadır.38 Belediyelerin yanı sıra, üniversitelerdeki öğrencilerle 
bağlantı kurulmasını sağlayan hocalar ve öğrenci kulüpleri aracılığıyla 
GENÇTUR etkinliklerinin öğrenciler düzeyindeki bilinirliğini sağlayan öğ-
renciler de önemli aktörler arasında yer almaktadırlar. GENÇTUR’un üni-
versiteden hocalarla sıkı ilişkiler içinde olması, konferans için salon temin 
edilmesi gibi zorlukların aşılmasında olduğu kadar, ilgili ve projelerde yer al-
mak isteyen öğrencilere ulaşılmasında da etkili bir role sahiptirler.39 Sosyal 
girişimin kurucuları ve çalışanları, öğrencilerin GENÇTUR’u tercih etmele-
rindeki en önemli nedenlerden birinin, kendilerini güvende hissetmeleri oldu-
ğunu ifade etmektedirler. Örneğin, 20 yıllık GENÇTUR gönüllüsü Selçuk 
Koçum, hayatını GENÇTUR öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırdığını vurgu-
lamakta ve katıldığı ilk kamptan sonra kendine güveninin geliştiğinin altını 
çizmektedir.40 Bir başka gönüllü Selçuk Büyüközer ise 15 yaşında, çok utan-
gaç ve içine kapanık bir çocukken, ağabeyinin sayesinde GENÇTUR’la ve 
kamplarla tanışmıştır. Zamanla diğer kampçılarla ve bulunduğu bölgedeki 
yerel insanlarla çok iyi iletişim kuran, girişken, esprili ve yardımsever biri ha-
line dönüşmüştür. Bir konu hakkında ne kadar farklı fikirler olabileceğini bu 
sosyal girişim sayesinde görme imkânına kavuşmuş ve bu deneyimler ona 
olayları değişik açılardan görebilme yeteneği kazandırmıştır.41 AKUT’un ku-
rucusu, ünlü dağcı Ali Nasuh Mahruki ise 20 yaşındayken GENÇTUR’la 
Norveç’te zihinsel engellilerin bakıldığı bir çalışma kampına katıldığını ve bu 
deneyimin ufkunu açtığını vurgulamaktadır.42

GENÇTUR’un faaliyetlerini şekillendiren aktörlerden biri de diğer si-
vil toplum kuruluşlarıdır. Hepsi Ashoka üyesi olan bu kuruluşların arasında; 
Buğday, Nurtepe İlkadım Kadın Kooperatifi, Gültepe Umut Yolcuları Kadın 
Kooperatifi, Nilüfer Kadın Kooperatifi, Van Doğa Gözcüleri Derneği yer al-
maktadır. Ashoka’nın misyonu, yurttaş sektörünü girişimci, verimli ve küre-
sel olarak bütünleşmiş kılmaktır. Sosyal girişimcilik alanında bilincin artma-
sını sağlamayı hedefleyen ve sosyal girişimcilerin birbirleri arasında etkileşimi 
artırarak toplumun daha büyük bir kesimine ulaşmayı önemseyen Ashoka, 
sivil toplum kurumları arasında iletişimi sağlaması nedeniyle önemli bir etki-

38 GENÇTUR Bilgilendirme Mektubu, 20 Aralık 2010. 
39 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır. 
40 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır. 
41 Selçuk Büyüközer ile yapılan yazışmadan alınmıştır. 
42 Ali Nasuh Mahruki, Kendi Everest’inize Tırmanın, s. 284. 
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ye sahiptir.43 Sadece GENÇTUR için çalışan çekirdek ekibin yanında, farklı 
STK’lardan GENÇTUR çalışmalarına destek veren gönüllüler, GENÇ-
TUR’un önemli aktörlerindendir. Yapılan yazı atölyesi çalışmasında, tüm gö-
nüllü aktörler tarafından uzlaşılan nokta, kendilerini öncelikle GENÇTUR’lu 
hissettikleri ve şu an uğraştıkları farklı işlerin daha sonra geldiği olmuştur. 
İletişim uzmanı Füsun Baysan, 10 yıllık reklam ajansı ve daha sonraki TEGV 
deneyimini kullanarak GENÇTUR’un iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde 
yardımcı olmaktadır. STK’larla iş birliğine bir diğer örnek de KADER’den 
Kezban Mutlu’nun belirttiği gibi projelendirme konusunda GENÇTUR ve 
KEDV’in eğitim ve danışmanlık hizmeti alışverişinde olmalarıdır.44 İlk Adım 
Kadın Kooperatifi’nin kurucusu Senem Gül, birlikte düzenledikleri kamplar 
sayesinde çocukların ve annelerinin farklı kültürlerle tanıştığını özellikle be-
lirtmiştir.45 Bu alışverişlerin, projelerin hayata geçirilmesinde epey önemli 
olduğunun altı, sürecin farklı noktasında yer alan birey ve kurumlar tarafın-
dan çizilmektedir.

Sonuç olarak, aktörlerin destekleri gönüllülük temelli olarak elde edil-
mektedir. GENÇTUR bu bağlamda edindiği tecrübeyle başka organizasyon-
lara da eğitim vermektedir. Hizmet alanla veren arasında güvene dayalı bir 
ilişki kurulması GENÇTUR için öncelik taşımaktadır. Bu ilişki kapsamında, 
sürece dahil olan gönüllü aktörlerin değişimi, bakış açılarının genişlemesi 
gözlemlenmekte ve bu değişim güçlü bir ekip çalışması sayesinde elde edil-
mektedir. GENÇTUR ve STK’lar arasındaki kuvvetli bağlarla bu değişim ve 
gelişim süreci aktarılmakta ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Tek tek katılım-
cıların motivasyonlarına bakıldığında, çalışma kamplarının gönüllülerin sos-
yal statüsüne etkisinden, dil becerilerinin gelişmesine, farklı kültürlerle etkile-
şim içinde olmalarından kişisel gelişimlerine katkıda bulunmasına kadar 
GENÇTUR’un aktörler üzerinde değiştirme ve dönüştürme etkisine sahip ol-
duğu kanısına varılabilmektedir.

SOSYAL FAYDA
Sosyal girişimin büyüklüğü ile ilgili olarak, şu ana kadar 250.000’den fazla 
kişiye hizmet verildiği ve GENÇTUR aracılığı ile 82 ülkede düzenlenen Gö-
nüllü Çalışma Kampları’na katılan Türk gönüllü sayısının yıllık 650 civarın-
da olduğu gözlemlenmektedir. Her yıl Türkiye’de ortalama 30 Gönüllü Ça-

43 GENÇTUR yetkilileriyle yapılan ön görüşme notlarından alınmıştır. 
44 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır. 
45 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
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lışma Kampı, 10-15 arası grup kampı düzenlenmektedir. GENÇTUR, kurul-
duğundan bu yana ise toplam 856 gönüllü çalışma kampı yapılmıştır. Bu 
kamplara Türk ve yabancı 12.500 civarında genç katılmış ve 15.000 civarın-
da genç yurtdışında çeşitli sosyal projelerde çalışmıştır.46 Bunun yanı sıra, 
GENÇTUR her yıl 20.000-25.000 kişiye danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Interrail’den faydalananların, bilet alanların sayısı yıllık olarak yaklaşık 
2.000-2.500 kişidir.

Sosyal girişimin büyümesinde yenilikçi çözümler aranması önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda kendini para kazanır 
hale getiren, sürdürülebilir bir sosyal girişim olarak konumlandıran GENÇ-
TUR; çocuk kampları, work and travel gibi birçok ilki Türkiye’de uygulaya-
rak büyümüş, ancak pazara rakiplerin girmesi ve kendi ilkelerinden vazgeç-
memeyi savunması sebebiyle farklı çözüm yolları izlemek zorunda kalmıştır. 
GENÇTUR, daha önce de açıklandığı gibi finansal kredi ve borçlanmaya baş-
vurmadan ve herhangi bir pazarlama bütçesi olmadan sosyal pazarlama yo-
luyla büyümektedir. GENÇTUR çeşitlenme ve yenilenme ilkesiyle gençlere 
fayda sağlayacak çalışmalarına farklı bir stratejiyle devam etmektedir.

Sosyal girişimin sürdürülebilirliğini sağlayan, ekonomik girdi getiren 
faaliyetler şu şekilde sıralanabilmektedir: IATA Acentesi olarak tüm havayol-
larına dış hat uçak bilet satışı, indirimli öğrenci uçak bileti satışları, Pegasus 
Havayolları Acenteliği ve başka sistemler üzerinden Atlas/Anadolu Jet uçak 
bileti satışları, Interrail, Balkan Flexpress, Dostluk Ekspresi bilet satışları, in-
dirim kartları, eğitim danışmanlığı, dil kursları, öğretim ve kültür turları, otel 
ve otobüs rezervasyonları.

46 Yaşayarak Öğrenme Proje Raporu. 

TABLO 5.3
Yıllara Göre Yurtiçi Kamplarına Katılan Gönüllü Sayısı

Yıl Yabancı gönüllü Türk gönüllü Toplam gönüllü

2005 199 48 247
2006 267 114 381
2007 195 106 301
2008 307  78 385
2009 227  45 272
2010 279  35 314

Kaynak: GENÇTUR 2010 Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Raporu.
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2010 Yıl Sonu Ulaşım Bölümü Değerlendirme Raporu’na göre,
• Genel toplam satışlardaki artış 2009’a göre % 104 (2009’da olma-

yan Interrail bilet satışlarının 2010’da başlaması bu büyük oranda-
ki artışın esas nedenidir),

• Sadece IATA biletlerindeki artış % 15,
• Tüm uçak biletlerindeki artış % 38 oranında gerçekleşmiştir.

GENÇTUR’un bu şekilde ticari yönden güçlenmesi, ortaya konulan 
hizmetler ve bunların faydalanıcıları açısından büyük önem taşımaktadır. 
2010 yılında 34.000 TL net kâr eden GENÇTUR, bağımsız finansal yapısını 
korumak ve sosyal faydayı karar mekânizmaları içinde tutabilmek için ben-
zer bir tabloyu devam ettirme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Aksi takdirde, 
sponsor gelirleri bulunmayan ve finansal erişim kaynaklarını yüksek risk al-
mamak adına kısıtlı tutmayı tercih eden GENÇTUR, aynı serbestlikle hizmet 
veremeyebilecek ve ilkeleri doğrultusunda hareket ederken ekonomik sıkıntı-
larla karşılaşacaktır. GENÇTUR’u bu noktada sosyal girişimci olarak ön pla-
na çıkartan en önemli etmen, kâr amacı gütmese de kârlı bir iş modeli oluş-
turmuş ve hizmetlerini bunun üzerinden veriyor olmasıdır.

Sosyal girişimin toplumsal ve çevresel etkilerini ölçen araçlardan biri 
Avrupa Birliği Proje Raporu’dur. Raporda Trabzon, Van, Ağrı, Edirne, Bat-
man, İzmir ve İstanbul’da gençlerle, yaşayarak öğrenmenin hayatlarındaki 
rolü hakkında yapılan görüşmeler ve araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu-
na ek olarak, kamp eğitim günlükleri, tutulan günlük raporların ardından ha-
zırlanan sonuç bildirgeleri ve gönüllülerin referans mektupları da ölçüm ara-
cı olarak nitelendirilebilmektedir. Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Rapo-
ru’nun en etkili ölçüm aracı olduğunu söylemek mümkündür. Bu Rapor’da 
her bölüm için ayrı istatistikî veriler saptanmış, bir yıl içinde yapılmış aktivi-
teler belirtilmiş; “iyi ki”,“keşke” ve “hedefler” olarak değerlendirmeler ya-
pılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı kampları, ulaşım, dil kursları, genç tatil bölüm-
lerinin değerlendirmelerinin yanı sıra, kurumsal iletişim yıllık raporunda 
medya ve sosyal ağlar üzerindeki etkiler ölçülmeye çalışılmıştır.47

GENÇTUR’un gelecek için büyüme hedefleri arasında sosyal değer ya-
ratma ve dezavantajlı gençlere imkân oluşturma ilkeleri ön sıralarda yer al-
maktadır. Bu özellikleriyle turizm sektöründeki kâr amacı güden şirketlerden 
ayrılan GENÇTUR’un yıl bazında belirli sayıda gence ulaşmak gibi bir hede-
fi bulunmamaktadır. Bu noktada ön planda olan verilen hizmetin kaliteli ve 

47 GENÇTUR 2010 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Raporu’ndan alınmıştır. 
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bireyin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olmasıdır. Kurumsal iletişimin 
daha efektif hale getirilmesi, sosyal mecraların etkili kullanımı, üniversite ve 
liselerle ilişkilerin geliştirilmesi gibi çalışmalara devam edilerek daha fazla 
gence ulaşması da amaçlanmaktadır.48

Gönüllü çalışma kampları, Afacan Gençlik Evi ve Yaşayarak Öğrenme 
Merkezi faaliyetlerinin toplumsal dönüşüme etkisi olduğu gözlemlenmekte-
dir. Tüm bu faaliyetlerin kişisel gelişim odaklı olması ve bireyin-gencin gelişi-
mini sağlaması uzun vadede topluma yayılan bir etki olarak görülebilmekte-
dir. Bu bağlamda en fazla öne çıkan faaliyetlerden biri, 2011 yılı içerisindeki 
hedefler arasında yer alan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nin geliştirilmesidir. 
YAŞÖM’ün amacı: “Gençlerin bireysel, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimine 
destek olacak yurtiçi ve dışındaki her türlü fırsatı, en uygun koşullarda ger-
çekleştirmeleri için olanaklar geliştirmek, var olan olanaklara en hızlı şekilde 
ulaşmalarını sağlamaktır.” Bu amaca paralel olarak; yaşayarak öğrenmenin, 
gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağı, gönüllü çalışmalara katılan 
bilinçli yurttaş olmalarını sağlayacağı ve bunların sonucunda gençlerin istih-
dam şanslarını artıracağı öngörülmektedir. Toplumsal özgüvensizliğin birey-
sel ve toplumsal gelişimi etkilediği tezinden yola çıkılarak; ekonomik yoksul-
luğu, engelli oluşu, merkeze-bilgiye uzak oluşu ve/veya kadın oluşu sebebiyle 
dezavantajlı olan (yani akademik eğitimden faydalanamayan) insanlar için 
yaşayarak öğrenmenin toplumla bireyler arasında bir köprü oluşturacağının 
altı çizilmektedir.49 Resmi ideolojiye karşın, okul dışı eğitimin gelişime ve de-
ğişime daha açık olması nedeni ile daha özgür düşünme ve daha geniş bakış 
açısı getirilebileceğine; bu geniş bakış açısının da politikaların değişiminde et-
kili olabileceğine50 inanan GENÇTUR, bu projenin bir an önce hayata geçi-
rilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

STK platformlarında GENÇTUR’un temsil edilmeye devam edilmesi 
ve kurulabilecek yeni ilişkilerin araştırılması da öncelikli hedefleri arasında-
dır. Gençlere daha kolay ve hızlı ulaşılabilmek için sosyal medyada görünür-
lüğünün artması (GENÇTUR bloğu kurulması, tanıtım filmi çekilerek yay-
gınlaştırılması, kısa bir süre önce hayata geçmiş olmasına rağmen üye sayısı 
3.000’e yaklaşan Facebook sayfasının düzenli olarak güncellenmesi) ve web 
üzerinden yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesi de diğer 
önemli başlıklardır.

48 26 Nisan 2011 tarihinde yapılan yazı atölyesi çalışması ses kaydından alınmıştır.
49 Eğitim Her Yerde, 16 Mart 2011. http://egitimheryerde.org. 
50 Yaşayarak Öğrenme Proje Raporu. 
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Kadın Emeğini  

Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Gökçe Dervişoğlu Okandan - Ozan Sönmez

GİRİŞ

Sosyal Girişimcilik dezavantajlı konumda bulunan toplum ve toplulukla-
rın içinde bulundukları sorunlara çözüm üreten kuruluşlar olarak tanım-

lanmaktadırlar (Neary ve Parker, 2004). Başka bir tanımda da sosyal girişim-
ci sosyal değer yaratmak için zor oluşan fırsatları takip ve teşhis eden sonuç 
odaklı, yenilikçi ve çok kaynaktan beslenen kişidir (CASE, Duke University 
Center for the Advancement of Social Entrepreneurship).

Dezavantajlı konumda bulunmak ve sosyal değer yaratmak söz konu-
su olduğunda bir toplumu değiştirici unsurlar öncelikle kadınlardır. Kadının 
kırsaldan kente göçüşünü takip eden süreçte ailesine destek vermeye devam 
edebilmesi, yeni kuşakları yetiştirebilmesi için hem eğitim hem de istihdam 
ihtiyacı baş göstermektedir. Aşağıdaki göstergeler çerçevesinde Şubat 2011 
verilerine göre ekonomik faaliyet gösteren kadınların yarısı ücretli veya yev-
miyeli çalışmakta, üçte biri ücretsiz aile işçisi konumundadır. Yalnız % 1,3’ü 
işveren konumunda % 13 civarı da kendi hesabına çalışır durumdadır. Buna 
göre klasik girişimci tanımına uyan kadın sayısı da sınırlıdır (Tablo 6.1).

İstihdam verilerinin yanında kadının sosyal güvence sorunu da resmi 
istatistiklere göre de büyük bir sorundur. Buna göre Şubat 2011 verilerine gö-
re kadın istihdam oranlarının % 56’sı kayıt dışıdır ve bu oran özellikle kendi 
hesabına iş yapan kadınlar söz konusu olduğunda % 90’lara kadar çıkmak-
tadır. Özellikle kırsalda yaşayan kadının tarım alanında kayıtdışı olarak ça-
lışması % 97’ye yakın oranda görülmektedir (Tablo 6.2).
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Kadınların işgücüne katılım oranları eğitim dereceleri yükseldikçe 
artmaktadır. Ancak hâlâ çalışmaz kadın nüfusunun üçte ikisi evle ilgili işle-
riyle meşgul olduğu için ekonomik katkı sağlamaz konumdadır. Bu verinin 
ve seçimin sebebi hem kadının hâlâ geleneksel olarak “yuva kurucu-koru-
yucu” olarak görülen görevinden hem de ekonomik alanda fırsat eşitliği ya-
ratılmamasından kaynaklanan çekincesinden kaynaklanmaktadır (Tablo 
6.3-6.4).

En son nüfus sayımlarından edinilen verilere göre şehre göçle birlikte 
ailelerin göğüslediği zorlu ekonomik şartlardan çocuklar da etkilenmektedir. 
6-14 yaş arası yaklaşık % 5’i çalışan şehirli çocuk nüfusunu; 15-17 yaş ara-
sında yaklaşık üç katına çıkarak yüzde 15’lere yaklaşmaktadır. Bu tabloda 
kızlarımızın yeri de 6-17 yaş arasındaki grupta % 14 gibi yüksek bir oranda-
dır (Tablo 6.5).

Toplamda 2006 verilerine göre toplamda okula devam etmeyen kız 
çocuk sayısı 1,5 milyon civarındadır (Tablo 6.6).

Genel olarak UNDP İnsani Kalkınma Endeksi’nde 83. sırada olan ve 
temel göstergelerde (sağlıklı bir yaşam, kabul edilebilir bir yaşam standardı 
ve bilgiye erişim) 0,679 endeksiyle “gelişmekte olan ülke” statüsündeki 
Türkiye, bir numarada 0,938 endeksle bulunan Norveç’ten epey geride kal-
maktadır. Bu durum göz önüne alındığında, insani kalkınma parametreleri-
ni iyileştirmek adına Türkiye’de yoğun göç ve ekonomik istikrarsızlıktan 
dolayı oluşan yoksullukla savaşmak konusunda da özellikle son yıllarda 
birçok girişim gözlenmekte, hükümetin yardım politikalarının yanında; sos-
yal belediyecilik kavramıyla birlikte birçok yerel yönetim de bu konuyu 
gündemine taşımaktadır. Burada politik kurumların ajandalarından ziyade 
sürdürülebilir sosyal ve ekonomik değer yaratma modelleri çözüm modelle-
ri olarak algılanmakta ve önerilmektedir. Eski Halk Eğitim Merkezleri ve 
yeni yapılanan İSMEK gibi daha çok zanaat ve geleneksel sanatlara yönelik 
beceri geliştirme kurslarından ziyade ön plana çıkan modeller, mikrokredi 
gibi üretime sevk eden destekler veya daha uzun sürede konumlanmış üre-
timin yanında gelirin de kolektif bir şekilde paylaşıldığı modeller öneril-
mektedir. Bu anlamda KOSGEB’in kadına yönelik pozitif ayrımcılık ile aç-
tığı girişimcilik kursları ve KAGİDER gibi sivil toplum kurumlarının özel-
likle kadın girşimcilere yönelik eğitim ve destek hizmetlerinden de bahsedi-
lebilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2010 yılında özellikle koopera-
tif denetimlerinin arttırılması ve bu yapının verimli işlemesi için 1163 no.lu 
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Kooperatif Yasası’nda bazı düzenlemeler yapılmış, yine bu konu Hükümet’in 
2011 Eylem Planı’nda 23. tedbir olarak yer almıştır. Kooperatif gibi ortak ya-
pılarda sürdürebilirlik esaslarının aslında şeffaflık yatmaktadır. Daha önce 
yapı kooperatifi modelini örnek alarak şekillenen bu yapılar özellikle Kadın 
Kooperatifleri ile farklı hizmet alanlarında yeniden yapılanmaktadır. Bu nok-
tada 6-7 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’da 4. Kadın Kooperatifleri Buluşması 
gerçekleşmiş toplam 95 kadın kooperatifinden özellikle ön plana çıkan 74 iş-
letme kooperatifi sorunlarını tartışmışlardır.1

Kadınların bir kısmı göç, yoksulluk, kültürel kodlar, işyerinde cinsiyet 
ayrımcılığı, siyasi temsil, kadının kamusal alanda temsil gibi sorunları olan, 
sosyal güvencesi olmadan, kayıt dışı ve çalışma şartlarının zorlaştığı ortam-
larda çalışırken; sosyal döngü içinde yetiştirdiği kuşak ve ürettiği ürünle iz bı-
rakmaya çalışan yeni kentli kadınların sayısı artmaktadır. Ayrıca yeni kentli 
kadınlar, uzun zamandır yaşadığı zorlukları kısa süreli destekler yerine ku-
rumsal olarak da rüştünü ispat etmiş, liderlik öğrenerek yola çıktığı, bütünsel 
düşündüğü, kendisinin yanında diğerini de düşündüğü yapılar içinde aşmaya 
çalışmaktadır (Der. Purushothaman ve Jaeckel, 2000). İnceleyeceğimiz ku-
rum 25 yıldır bu süreçte kadına destek vermekte ve aslında süreci şekillendi-
ren bir örnek olarak sosyal değişimi gerçekleştirmektedir.

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 17 Mayıs 2011. http://tgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.
aspx?newsID=1553&lng=tr.

Tablo 6.6
Okullaşma ve İstihdam Oranları (Türkiye)

  Okula devam
  etmeyen
  çocuk sayısı İstihdam edilen Ev işlerinde Çalışmayan

 Yaş grubu ve 2006 (Ekim- 2006 (Ekim- 2006 (Ekim- 2006 (Ekim-
 cinsiyet Kasım-Aralık) Kasım-Aralık Kasım-Aralık) Kasım-Aralık

 Toplam 2.491 656 1.107 728

 6-14 ............. 945 124 322 499
 15-17 ........... 1.546 532 785 229
Kadın

 Toplam 1.465 244 922 299

 6-14 ............. 576 55 282 239
 15-17 ........... 889 189 640 60
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BÖLGESEL VE YÖNETİMSEL ORTAM
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), düşük gelire sahip kadınların 
ekonomik süreçlere dahil olması ve yerel kalkınmadaki merkezi rollerini güç-
lendirmek amacıyla 1984’te yapılan başvurunun ardından resmi olarak 
1986’da kurulmuştur. Kurucularından şu anda Vakıf’ta aktif olarak görev al-
maya devam eden isim Şengül Akçar’ı kadın çalışmaları alanında sosyal giri-
şimci olarak nitelendirebiliriz. Giriş bölümünde yapılan tanımda da görülece-
ği üzere 1980 darbesi sonrasında sivil toplumun temsilinin azaldığı bir dö-
nemde, özellikle kadının ekonomik temsiline yönelik bu projenin sahibi ola-
rak ortaya çıkmıştır. Eğitimli bir gözün Boğaziçi Üniversitesi’nde Kamu Yö-
netimi Yüksek Lisans eğitimi esnasında, hazırlamakta olduğu bir proje nede-
niyle tekstil atölyelerinde ve gecekondu bölgelerinde edindiği kişisel tecrübe-
ler ve gözlemler, 12 Eylül sürecinin yarattığı politik ve sosyal boşluk ile birle-
şince Vakfın ana fikri ve hedef kitlesi ortaya çıkmış, bu kitle “dar gelirli ka-
dınlar” olarak tanımlanmıştır.

Kadının sosyal dönüştürücü gücü özellikle yetiştirdiği bireyler üzerin-
den belli olur. Bu noktada özellikle gelir gücü düşük kadının çocuğuna ver-
mek istediği okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim statüsünde olmadığı için lüks 
olarak algılanmaktadır. % 3-4 gibi çok düşük oranlarda olan okul öncesi eği-
tim hem çocuğun eğitim hayatını biçimlendirerek temel perspektif kazandı-
ran kritik bir önem taşımakta hem de annenin aile içinde sorgulanmayacak 
kadar kutsal bulunan çocuk eğitimi üzerinden sosyalleşmesini sağlamaktadır. 
Kurucular aynı zamanda çocuk eğitimi sırasında ekonomik faaliyette buluna-
cak anneyi de düşünerek, bu sorunu sırf “ekonomik” ya da “sosyal” olarak 
nitelemeden, bunların birbirinin içinde olduğunu düşünerek bütüncül ve kap-
sayıcı bir yaklaşım ile yola çıkmışlardır. Çocuk eğitimi ve kadının kamusal 
alanda var olması üzerinden tasarlanan Kadın ve Çocuk Merkezleri modelin-
de 3-6 yaş arası ihtiyaca yönelik Mahalle Yuvaları ve çocuklarda yaratıcılığı 
geliştiren Oyun Odaları tasarlanmış ve uygulamaları yapılmıştır. Çocuğun 
sağlıklı gelişimine destek projeler arasında yer alan Oyuncak Kütüphaneleri 
projesi de bu hizmetlere eklenmiştir.

Kadın ve Çocuk Merkezleri açarak kadınların bir araya geleceği ka-
musal alanlar yaratmak, sosyal ve ekonomik girişimler başlatabilmeleri için 
bilgi ve becerilerini arttırmak ve yerel yöneticilerle diyaloglarını güçlendir-
mek KEDV’in misyonu içinde yer almaktadır.2 Bu misyona ulaşmak için 

2 KEDV, www.kedv.org.tr , 15.05.2011.



126 türkiye’de sosyal girişimcilik örnekleri

sosyal alanda koordineli üreten ve birlikte bir hedefi olan bir gruba uygun 
destek programlarının yaratılması yapının sürdürülebilirliği açısından elzem-
dir. Bu sebeple KEDV faaliyet alanları içindeki aktif kadınlara liderlik eğitimi 
ve sürdürülebilir yapıya yönelik kooperatif eğitimi vermektedir. Bunun doğal 
sonucu olarak, kadınların yetkinlikleri arasına ortak projeleri yönetimi bece-
rilerinin girmesi ve iş üzerinde tecrübe ederek geliştirdikleri liderlik yaklaşımı 
sayılabilir. KEDV’in bu konuda kullandığı yaklaşım, kendini “kadınları bir 
sosyal hizmet yararlanıcısı olarak gören ve zayıflıklarına odaklanan yaygın 
yaklaşımın yerine kadınların liderlikleri, gücüne yoğunlaşan ve kendi öncelik-
leri için harekete geçmelerini sağlayacak bir güçlendirme yaklaşımı” olarak 
tanımlamaktadır (Afkhami ve diğerleri, 2007). İçerik olarak eğitim; liderlik 
teorisi, iletişim, birlikte öğrenme konularına eğilmektedir. KEDV liderlik eği-
timinin yanında kadınlara yönelik olarak finansal okuryazarlık, kooperatif-
leşme ve kooperatif yönetimi, girişimcilik, IT ve internet eğitimi, yerel bütçe 
sürecine katılım ve belediye kararlarını etkileme, aile içi şiddet, çocuk gelişi-
mi ve eğitimi, erken çocuklukta farklılıklara saygı eğitimi vermektedir. Eğitim 
içeriklerine bakıldığında tüm bu çabaların diyalog halinde kendi değerlerinin 
farkında ve özgüvenli bir kuşak yetiştirmek ve kadınların liderliğinde sosyal 
değişimi gerçekleştirmek için gösterildiği fark edilmektedir. Eğitim program-
ları ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmekte olup programların hazırlanma-
sında çeşitli kadın ve eğitim konusunda çalışan kuruluşlarla da işbirliği yapıl-
maktadır. Sözgelimi, liderlik eğitimi konusunda Women’s Learning Partners-
hip, finansal okuryazarlık eğitimi konusunda Citibank, mahallelerde ihtiyaç 
tespiti çalışması konusunda Groots International’dan deneyim desteği alın-
mıştır. KEDV’in eğitim yaklaşımı hiçbir zaman dünya üzerinde yaşanmış bir 
iyi uygulamayı birebir taşımak değil, sorunun içinde bulunduğu bağlamı an-
ladıktan sonra çözüme yönelik lokal, yapıcı ve sürdürülebilir çözümler üret-
mek şeklinde gelişmiştir.

Vakfın yapısı ve yönetim özelliklerine bakıldığında ise girişimci/kuru-
cu Şengül Akçar’ın altını çizdiği en önemli unsur kolektif liderlik kavramıdır. 
Vakfın çok geniş bir destekçi ve gönüllü ağı olmasına rağmen, mütevelli ko-
numundaki hiçbir kişi bu konumdan yararlanmak, daha çok ön planda bu-
lunmak gibi bir kaygı gütmemektedir. Bu sebeple KEDV başlangıç aşamasın-
dan itibaren ortaya koyduğu projelerin kalitesi ve içeriğiyle anılmaktadır. 
Hukuksal yapı olarak 1980’lerin ortalarında sivil girişimlere, özellikle der-
neklere destek verilmemesi ve bu yapıların politik yapılaşmayı engellemek 
için denetim altında olması, diğer yandan da şirket mevzuatı içinde “kâr ama-
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cı gütmeyen şirket” yapısının tanımlanmamış olması, girişimcilerin uzun sü-
reli ve ciddiye alınır bu yapı için vakıf yapısını seçmeleriyle sonuçlanmıştır. 
Kuruluştan itibaren kişilerden bağımsız, kurumsallaşmış bir yapı oluşturul-
ması için bilinçli bir kolektif zihniyet etrafında organizasyon yapısı oluşturul-
muştur. Şu anda Vakıf; İstanbul, İzmit, Düzce, Adapazarı, Diyarbakır, Mar-
din, Van gibi toplam 24 ilde kadın grupları için çeşitli projeler ortaya koy-
maktadır.

Buna göre KEDV içinde girişimci niteliğiyle karşımıza çıkan Şengül 
Akçar’ın sosyal bir olguyu değiştirmekle ilgili motivasyonu Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde sürdürdüğü yüksek lisans çalışması sırasında ulaştığı bir farkında-
lıkla başlamış, ilk olarak ailesinin desteğini ve sonra iki arkadaşını yanına 
alarak ilerlemiş, bazı kilit noktalarda (1980’lerdeki Bakırköy Belediye Başka-
nı, Vanderbuilt akreditasyonu, Bernard Van Leer Vakfı desteği, Citibank’ın 
gönüllü ve finans desteği, Levi’s Şirketi Code of Conduct denetimi) gibi fırsat-
ları keşfetmiş veya kendi oluşturmuş ve yapıyı finansal beklentisi ve motivas-
yonu olan girişimciden farklı bir şekilde kişiyi ön plana çıkarmayan bir şekil-
de kurmuştur.

Sherman’ın aşağıdaki matrisinde de görüleceği gibi Akçar girişimcilik 
süreci içinde yatay ve dikey eksendeki adımları gerçekleştirmiştir (Sherman, 
2006). Ashoka liderleri arasında yapılmış bu çalışma aslında KEDV ve Akçar 
için de geçerli bir model olarak ortaya çıkmıştır. Akçar’ın dil bilen, entelektü-
el, dünya vatandaşı duruşu; Ashoka gibi küresel sosyal girişimciler platformu 
ve GROOTS International gibi kadınların yerel karar alma ve yönetişimde 
yer almalarını destekleyen projelerin temsilcisi olması ve dünya üzerinde bu 
alanda yapılan çalışmaları doğru taraf, kişi ve kurumlarla yürütmesi, sürdü-
rebilirlik ve hesap verilebilirlik açısından olumlu gelişmeleri beraberinde ge-
tirmiştir (Tablo 6.7).
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TABLO 6.7
KEDV İşleyiş Süreci

Çevre
Fırsat → Strateji → Kaynak Yaratma → Organizasyon

Kuruluş Fırsat veya sorun Girişim Başlangıç için Hukuki şeklini
 tanımlama- belirsizliğini finansman ve oluşturma ve
 yönelmeye yönetme kaynak sağlama örgütlenmenin
 karar verme   başlangıç yapısını
    oluşturma

Gelişme Fırsatı Doğrudan ve Ek finansman Yapı, süreç,
 belirginleştirme dolaylı etki, ve kaynak sistemler ve
  kaynak yaratma sağlama kültürü
  ve kapasite  şekillendirerek
  geliştirme için Kaynak yaratma temel yetenekleri
  model oluşturma yaklaşımını test sırayla oluşturma
   etme ve geliştirme ve kişisel
  Etki modelini  kaynakları
  test etme ve  örgütsel
  geliştirme  kaynaklara
    dönüştürme

Ölçeklendirme Çözümü ölçme Ölçeklendirme Kaynak yaratma Yapı ve süreçleri
  stratejilerini yaklaşımını resmileştirme
  geliştirme; kullanma ve
  piyasaya etki, geliştirme Temel yetenekleri
  pazar geliştirme,  kullanarak onları
  ürün geliştirme,  daha ileriye
  çeşitlendirme ve  götürme ve
  kaldıraç etkilerini  şekillendirme
  dikkate alma
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ŞARTLAR: KURUM GEÇMİŞİ/GELİŞİMİ

ŞEKİL 6.1
KEDV Evrimsel Gelişimi
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TABLO 6.8
KEDV Tarihsel Gelişimi

Yıllar Konular

1984-1986 Kuruluş

1986-1995 ECE Projeleri

1995-1999 Mikro Kredi (pilot uygulama)

1999-2001 Deprem Sonrası Kadın
 Merkezli Kalkınma Odağı

2001-2007 Kooperatifler

2007-... Yeni Projeler ve Büyüme

Vakıf, kuruluşundan beri 3 ana bölümde 
faaliyet göstermektedir. ECE Hizmetleri ile 
başlayan ve halen devam eden ana 
faaliyetlerine paralel bir konu olan “Mikro 
Kredi” 90’lı yılların ikinci yarısında küresel 
gelişmeler ve bu alanın ön plana çıkmasıyla 
eklenmiştir. Daha sonra yapısal bir gelişime de 
ışık tutan kooperatif faaliyetleri yoğunlaşarak 
dahil olmuş, Nahıl dükkânlarının açılması, 
Kadın ve Çocuk Merkezleri ve kooperatif 
sayısının artmasıyla yapı güçlenmiştir.
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FAALİYET ALANLARI
KEDV’in belirleyici faaliyetlerinin ekseni zaman içinde gelişmiş ve netleşmiş-
tir. Günümüzde iş geliştirme ve ürün/hizmet pazarlamaya kadar uzanan bir 
yelpazede faaliyet gösteren Vakıf, 1999-2000 yıllarında deprem sonrası afet 
döneminde de özel hizmetler sunmuştur. Bu hizmetleri kadın liderliğinin bir 
parçası olarak gören kurum, kurumsal birikim ve altyapısını bu özel bölge ve 
durum için yine sürdürebilirlik perspektifinden kullanmıştır (Ayhan, 2011). 
Halen Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de Vakıf desteğiyle kurulan toplam 4 kadın 
kooperatifi çocuk yuvası hizmetleri ve çeşitli alanlardaki ekonomik girişimle-
rini (yemek servisi, tekstil, vs.) devam ettirmektedirler. Bu deneyimde en 
önemli öğretilerden biri kadınların toplum içinde bu durumlardaki ihtiyaçla-
rın tespitinde bir “enformasyon elçisi” olarak görev yapmalarıdır.

ECE Hizmetleri (Early Childhood Education - Erken Çocukluk Eğitimi)
Vakfın kuruluştan hemen sonra anne ve çocuğu bir araya getiren ana proje 
olan ve çocuk sahibi olan kadının çalışma koşullarının da sağlanması için el-
zem önem taşıyan Erken Çocukluk Eğitimi (ECE) (Early Childhood Educati-
on) projeleri geliştirmiştir. Önceleri kısaca “pratik bazlı yaparak öğrenme 
modeli” olarak sınıflandırılabilen Montessori yaklaşımının temel alındığı an-
cak finansal altyapı sorunlarından dolayı bu yaklaşımdan üretilmiş bir versi-
yonun denendiği bu “Kadın ve Çocuk Merkezleri”, süreç içinde hem maddi 
hem eğitimsel ve içeriksel anlamda Bernard van Leer Vakfı’ndan aldığı destek 
ile gelişmiştir. Bernard van Leer Vakfı Erken Çocukluk Eğitimi konusunda 
uluslararası öncü bir kurum olarak dünya üzerinde birçok ülkede 1949’dan 
beri ilk çocuk yuvası örnekleri konusunda destek vermiştir.3

ECE Hizmetlerinde öncü olan fikir “community based early-childho-
od development”, yani çocuk gelişiminde steril bir yaklaşımdan uzaklaşıp 
eğitim, sosyal paydaş, mahallelilik gibi kavramların iç içe geçtiği bir yapı kur-
gulanmasıdır. Burada mahallede yaşayan kadınların önderliğinde kurulan 
Kadın ve Çocuk Merkezleri, KEDV’den alınan bireysel ve kolektif kapasite 
geliştirme eğitimleri (işletme, program geliştirme, kayıt tutma, liderlik vb.) ile 
erken çocuk eğitim hizmetleri sunma becerileri kazanıp kendi başlarına sür-
dürülebilir olmaya çalışmaktadırlar.

Her “Kadın ve Çocuk Merkezi”nin bir aile yönetim kurulu bulunmak-
tadır ve kararlar bu yönetim kurulunda verilmektedir. Yapılandırılmış bir şe-

3 Bernard van Leer, 18 Mayıs 2011. http://www.bernardvanleer.org/English/Home/About-us.html.
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kilde “özeleştiri ve eleştiri” süreçleri işletilmekte ve bu süreçler şeffaf bir mad-
di kaynak ve hesap verilebilirlik üzerine inşa edilmektedir. Liderlik ve görev 
paylaşımı gibi konular “birey”cilikten kolektif bir “bilinç”e yönelerek çözül-
mektedir.4

Mevcut operasyonlar için gerekli olan maliyet (4.000-5.000 TL arası) 
yaklaşık % 80-100 arasında bir oranda mahalleliden gelmekte, kendi semtle-
rinde semtteki insanlar tarafından başlatılan yeni Kadın ve Çocuk Merkezle-
rinin ilk yatırım maliyetleri yerel yönetimler, esnaf vb. yerel kaynaklar ve ma-
halleli tarafından karşılanmakta, KEDV de kaynakları doğrultusunda zaman 
zaman destekte bulunabilmektedir. En önemli maliyet unsuru olan (hem baş-
langıç hem de sürdürülebilirlik alanında) mekân ve bu mekânla ilişkili kira 
süresi ve maliyeti, kooperatifin devamlılığı için temeli oluşturmaktadır. Bura-
da belediye ve yerel otoritelerce verilen mekânların uzun dönemli sözleşme-
lerle kooperatifler tarafından güvence altına alınmasına çalışılmaktadır.

ECE modeli hem anneyi hem çocuğu güçlendiren, mahallelilik bilinci-
ni geliştiren, bağımlı değil sürdürülebilir bir model arayışında olan KEDV 
aracılığıyla sürekli eğitim, birbirinden öğrenme, yazılı arşiv ve dosyalama ile 
kuruluş ve zorlu dönemlerde destek bulan bir girişimdir. KEDV’in bu mode-
lin MEB nezdinde uygulanması ile ilgili girişimleri ve özellikle Kız Meslek Li-
sesi Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarına yönelik bir istihdam çalışması da 
mevcuttur (KEDV-ECE Raporu, 2011) (Tablo 6.9).

Mikro Kredi Programı
Annelikle ilgili, çocuğunun bakımı ve eğitimi ile ilgili temel soruna çözüm ya-
ratan ECE projelerinden sonra kadının ekonomik üretkenliğinin sağlanması 
için “mikro kredi” Vakfın çalışma alanlarından birisi haline gelmiştir. Mikro 
kredi Bangladeşli akademisyen ve bankacı Muhammed Yunus tarafından or-
taya atılmış, kurduğu Grameen Bank ile hayata geçmiş geçim zorluğu çeken, 
yoksul kesimin 30-40 dolara denk gelen desteklerle küçük işler başlatmasıyla 
sosyal bir dönüşüm olgunluğuna evrilmiş projedir. 2006 yılı verilerine göre 
gelişmekte olan ülkelerde 100 milyon kişi mikro krediden yararlanmıştır (Yu-
nus ve Weber, 2007).

Güngören Belediyesi’nde mevcut pazar yerinden bir mekân ve şahsi 
borç mekânizmasının işletilmesiyle yaşanan tecrübe ve başarının ardından, 
1995-1997 yılları arasında önce 100 kadın ile bir pilot uygulama yürütülmüş, 

4 Sistemin işleyişine dair ayrıntılı bilgiler 20 Mayıs 2011 tarihinde KEDV merkezinde KEDV proje-
lerine bizzat katılan paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen Writeshop sırasında edinilmiştir.
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dahil olunan sosyal ağlar vasıtasıyla Hollanda’dan, Amerika’dan gelen uz-
manlar rapor ve hazırlıkları yapmışlardır. Bu süreç 1999 depremleriyle kesin-
tiye uğramıştır. Deprem sonrası kalkınma çalışmaları esnasında tekrar gün-
deme gelen bu proje, 2000’den 2002’ye kadar mevzuat ve politik engellere ta-
kılmıştır. Fakat sonrasında Gelirler Vergi Müdürlüğü’nden ve BDDK’dan alı-
nan izinlerle MAYA Fonu’nun kurulması ile sonuçlanmıştır. MAYA Haziran 
2002’de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) bir iktisadi işlet-
mesi olarak kurulmuştur. Amacı, küçük çaplı bir iş yapmakta olan dar gelir-
li kadınlara, bu işlerini geliştirebilmeleri ve ekonomik hayata aktif olarak ka-
tılabilmeleri için küçük miktarlarda borç para vermektir. MAYA Türkiye’nin 
ilk mikro kredi kurumudur. Bu sürece önce HSBC piyasa koşullarının altın-
da faiz oranı ile kredi sağlanmıştır (100 USD). “Citibank Mikro Girişimci 
Ödülleri” yarışması 2008’den beri başarılı örneklerin yaygınlaştırılmasını 
sağlayan bir organizasyon olarak önemli bir etki sağlamaktadır. Daha sonra 

TABLO 6.9
ECE Hizmetleri

Yıllar ECE Hizmetleri

1987-... Uygulama Başlangıcı
 (Güngören)

1987-1995 İstanbul’da Yaygınlaşma
 ve yaygınlaştırma
 dokümanları

1999-2002 Marmara Deprem Bölgesi
 ve Türkiye’nin diğer
 bölgelerine yaygınlaşma
 ve yaygınlaştırmaya
 yönelik yayınların
 hazırlanması

 Liderlik Eğitimleri

 Kooperatif dönüşümü

2004 Mahallede müzik var;
 uluslararası kullanım için
 dokümantasyon ve yayın

2005 MEDCHILD Ödülü

2007 Vanderbilt Üniversitesi
 Akreditasyon

2009 Deutsche Bank Urban Age,
 İstanbul mansiyon ödülü

Mahalle Yuvaları: Mahalledeki 3-6 yaş çocuklara 
tam gün bakım ve eğitim hizmetleri. Kız meslek lisesi 
mezunu öğretmenler grup lideri olarak çalışmakta.

Oyun Odaları: Eğitilmiş gönüllü annelerin 
denetiminde ve profesyonel grup lideri eşliğinde 3-6 
yaş çocuklar anneleriyle birlikte yarım gün (ya da 
istedikleri saatlerde) oynayarak öğreniyorlar, 
isteyenler oyuncak kütüphanesinden oyuncak ödünç 
alabiliyorlar.

Mahalle Anneleri: Deneyimli anneler eğitilmekte ve 
sertifika verilmekte. Mahalledeki 0-3 yaş çocuk sahibi 
anneleri evlerinde ziyaret ederek çocukla iletişim ve 
sağlık konularında onları desteklemekte, zaman 
zaman merkezde bir araya gelerek deneyimlerini 
paylaşmaktadırlar.

Oyuncak Kütüphaneleri: Daha fazla çocuğa 
oynayarak öğrenme fırsatı sağlamak amacıyla bu 
merkezlerde açılan Oyuncak Kütüphaneleri’nden 0-6 
yaş çocukları buradan oyuncak ödünç alıp iade 
etmekte ve böylece hem çocuklar ve hem de 
ailelerinin diğerleriyle etkileşim süreci 
yaratılmaktadır.
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Haziran 2009-Kasım 2010 tarihleri arasında Sabancı Vakfı’nın Toplumsal 
Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Mikro Girişimci Kadınlar 
İş Portalı Projesi” de devreye girmiştir (KEDV, 2010).

Kooperatifleşme
Aslında KEDV’in evrim modelinde de görüleceği gibi (Şekil 6.2) annenin ço-
cuğu ile ilgili güvenlik ve eğitim sorununu çözmesi ve sosyalleşmesi, ekono-
mik ortama girmesini tetiklemekte ve bireysel üretim başlamaktadır. Koope-
ratifler, Vakfın kuruluşunda aslında gömülü bir prensip olan kolektif bilincin 
içinden ortaya doğal bir sonuç olarak çıkmakta ve bu modeli özüne uygun, 
verilen eğitimlerle koşut bir adım ileri taşımaktadır.

Türkiye’de var olan kooperatif mevzuatında sorunlar yaşanmasına ve 
çoğunlukla kooperatif yapısında örnek alınan inşaat/konut kooperatifleri 
hizmet sektörüne uygun olmasalar da KEDV öncülüğünde mevzuatın şekil-
lendirilmesi konusunda da girişimlerde bulunulmuştur. Kooperatif yönetim 
kültürü olarak şirket veya vakıf yapısından farklılaşan, bireysel liderliğin de-
ğil ismi içinde barındırdığı kolektif bilinci taşıyan bir hukuki formdur. Bu ko-
lektif doğası itibarıyla da özellikle muhasebe gibi idari konularda özel özen 
gerektirmektedir. KEDV’in öncü olduğu kooperatifler içinde yaşanan öğren-
me süreci yasal hesap verme ve denetim konusunda kooperatifler üzerinde 
bulunan sıkı prosedürleri aşacak niteliktedir ve liderlik eğitimi ile yola çıkan 
kadınlar kolektif yaşama dair birlikte çözüm üretme sürecine dahil olmuş, 
karşılıklı güven tesis etmiş kişilerdir.5

Kadın Kooperatifleri, son 8 yılda hızlı bir biçimde yaygınlaşmış ve yü-
rüttüğü çalışmalarla 20 bin kadına ulaşmıştır. Sosyal, ekonomik ve kültürel 
olanaklardan yararlanamayan, daha önce hiç evlerinden çıkmamış kadınlar, 
artık kooperatiflerde buluşmakta, okul öncesi çocuk eğitim hizmetleri sun-
makta, engelli çocukları için öğrenme merkezleri açmakta, ortaklaşa ekono-

5 Görüşler, 20 Mayıs 2011 tarihinde KEDV merkezinde KEDV projelerine bizzat katılan paydaşla-
rın katılımıyla gerçekleştirilen Writeshop sırasında edinilmiştir.

Yıllar Mikro Kredi

1995-1999 Pilot Başlangıcı

1999-2002 Fon kurulum süreci

2002 MAYA Fonunun Kurulumu

2008 Mikro Kredi Ödülleri (Citibank ile)
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mik girişimlerde bulunmakta, kadınlara yönelik eğitim çalışmaları yapmakta, 
danışmanlık hizmeti vermekte, meslek edindirme ve beceri kursları düzenle-
mektedirler. Şu anda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, unvanında “Ka-
dın” ibaresi bulunan 91 kadın kooperatifi kurulmuş, bunların yaklaşık 70 ’i 
aktif olarak çalışmaktadır. Bunların yanı sıra ayrıca üyeleri sadece kadınlar-
dan oluşan 28 tarım ve 1 konut kooperatifi bulunmaktadır. KEDV’in bu ko-
nuda hazırladığı bir Kooperatifleşme El Kitabı mevcuttur.

Kadın Kooperatifleri yerel kadın örgütlenmeleri olarak; öncelikli ihti-
yaçları doğrultusunda erken çocukluk eğitim hizmetleri, engelli çocuklar için 
öğrenme merkezleri, bitki kurutma, sabun, hediyelik kutu üretimi, pansiyon-
culuk, ikinci el satışı vb. gibi kadınlar için kolektif ekonomik girişimler yürü-
ten, kadınlar için eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Bu 
kooperatiflerin faaliyet dökümü Ek1’de yer almaktadır.

İŞ MODELİ

Çalışanlar
Vakıf bünyesinde 28 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerin 5’i vakfın yürüttüğü pro-
jelerin koordinasyonunu sürdürmekte, 3 kişi genel yönetim ve idari kadro 
olarak görev almakta, 2 kişi sürekli olarak Nahıl Dükkânı’nda çalışmaktadır. 
Bunlar dışındaki en kalabalık ekip, MAYA’da görev alan Mikro Kredi uz-
manları, saha yöneticileri ve idarecilerdir. Vakıf’a zaman zaman hem proje 

TABLO 6.10
Kooperatifleşme Süreci

Yıllar Kooperatifleşme

2001-2004 Hazırlık Süreci - Ana sözleşme hazırlanması ve ilk kooperatiflerin kurulması - 
El kitabı

2004 14 kooperatifin bir araya geldiği Düzce toplantısı

2005 KEDV ve Friedrich Ebert Vakfı desteği ile I. Kadın Kooperatifleri Buluşması 
(35 kooperatif)

2005-2007 AB fonu ile Kooperatifler arası Deneyim Paylaşımı - İletişim Ağı projesi

2008 II. ve III. Kadın Kooperatifleri Buluşması; İletişim Ağı yapı ve ilkeleri - 
Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi, Bölgesel toplantılar (Van, İstanbul)

 İnteraktif portal www.kadinkooperatifleri.org

2009 Bölgesel toplantılar-Biga ve Mardin

2010 Değişim toplantıları, IV. Kadın Kooperatifleri Buluşması
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hem de gönüllü olarak destek olan akademisyenler ve profesyoneller de bu-
lunmaktadır. Örneğin Prof. Münire Alada Erden, Nil Ayhan ve Fatma Okçu 
Vakıf’ta okul öncesi eğitim değerlendirmesi, proje yönetimi, fon başvuruları 
gibi konularda yardımcı olmaktadırlar.

Vakıf, diğer STK’lardan farklı olarak “kalabalık” gönüllü gücü yerine, 
“etkin” gönüllü ve profesyonel gücünü kullanmaktadır. Bu hem ilk başta be-
lirtilen bireysellikten uzak kolektif zihniyetin bir yansıması hem de koopera-
tifler ile sağlanan etkinliğin neticesidir denilebilir. Sürdürebilirlik ve “mains-
tream” kurumların yakalandığı görünürlük kaygılarına kapılmadan faaliyet-
lerini belirli bir düzende sürdürmek zorunda olan yapı için kazanılmış ve sü-
rekli destek veren kişiler, proje bazlı hayırseverlik motivasyonları belli bir 
noktada tatmin olan ve devamlılık arz etmeyen gruptan çok daha değerlidir. 
Vakfın 20 yılı aşkın tecrübesi ve özellikle afet deneyimi sonrasında bu görüş 
çok daha net bir şekilde kendini göstermiştir.

Bunun yanında hem tam zamanlı çalışanlar hem de danışmanlar ekibi 
içinde yüksek bir değişim hızına rastlanmamakta, böylece kurumsal hafıza da 
etkin işlemektedir.

Şekil 6.2’de görülen doğal evrim sonucunda oluşan yapı Türkiye’de 
sosyal girişimcilik adına özellikle kadına ilişkin alanda öncü bir örnek sergi-
lemektedir. KEDV’in 25 yıllık birikimi yapısı incelendiğinde bazı temel değer-
ler ön plana çıkmaktadır.

Bunlardan en ön plana çıkanı “katılım” esasının bütün süreçlerde uy-
gulanmasıdır. Vakıf girişimleri bu esası en baştan beri tüm paydaşlarla destek-
lemesine rağmen, bazı kötü örnekler de (özellikle kooperatfin kurgulanma ve 
işletiminde katılım ve şeffaflık ilkesinin ihmal edilerek kadınların sürece dahil 
edilmemesi gibi) yaşamıştır. Yerel kaynakların kullanılması, yetiştirilen kişile-
rin sürece destek vermesi her zaman özendirilmiş bununla beraber başka bir 
önemli değer; “sürdürebilirlik” de sağlanmıştır. Vakfın desteği sürekli olması-
na rağmen hiçbir zaman ana aktör olan kadını arka planda bırakmamış ve 
özellikle belli bir döneme ait çözümler yerine kalıcı beceriler geliştirmeyi, dü-
şünce yapısını değiştirmeyi ve sosyal değişimi tetiklemeyi amaçlamıştır. Bu sü-
reç içinde bireyden kuruma destekçilerle birlikte çalışılmış, kaynak transferin-
de bulunulmuştur. Finansal kaynakların ötesinde özellikle insan kaynağı geli-
şimi ve bilgi yönetimi konusunda gerçekleştirilen her projenin öğretileri farklı 
olmuştur. Sorun yoksulluk gibi ekonomik ve sosyal bir fenomen olduğunda 
bu tip “ortaklıklar”ın her kesimle sağlanması Vakfın öncülüğünde birikimi 
arttırmıştır. Buradaki en önemli pay yine “yerel ortaklık ve işbirlikleri”ndedir 
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zira Vakıf bilgi üretiminin pratikten ve kaynağında gerçekleştiğine inanmakta 
ve üretilmiş bu bilginin paylaşılmasında aracı olmaktadır. Tüm bu değerlerle 
çalışan KEDV Türkiye sosyal, politik alanında sivil toplumun gelişmesine yö-
nelik politikalar oluşturulması, sosyal mekânizmalar kurulması, kadınların 
yerel ekonomide katkılarının artması ve kayıt dışı ekonomi konusunda çözüm 
arayışlarında aracı rolünü sürdürmektedir (Akçar, 2000) .

Bu değerler doğrultusunda bireylerin ve kurumların kapasite arttırımı, 
yeni ürün ve kanalların doğması, bunların özellikle içinde bulundukları or-
tam/yerellik unsurlarını gözetmesinin yanında, sistemdeki birçok düzenleme-
nin geliştirilmesi, kadına dair hakların savunuculuğu ve kadınların bu süreç-
leri bizzat takibi için örgütlenmeleri ve bu kapasiteyi finans kaynakları ile bir-
leştirerek üretim döngüsünün tamamlanması gerçekleştirilmektedir. Bu 
olumlu döngü (virtious cycle) her adımda yeni bir yetkinliği de beraberinde 

ŞEKİL 6.2
KEDV Evrim Modeli

ECE 

Mikro
Kredi 

Kooperatif 

İş
Geliştirme

• Çocuğun güvenliği ve eğitimi
• Mahalle Anneliği

• Küçük parça başı evde yapılan işler
• Yeni iş fikirleri için can suyu

• Kolektif çatı altında toplama
• İşletme bilgisi edinme

• Yeni fikirlerin değerlendirilmesi, ürün çeşitliliği
• Satış kanalları
• Denetim işleri
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getirerek yukarıdaki evrimi doğurmuştur. Bu döngünün ters işlemesi duru-
munda sürdürebilirlik ve birbirini destekleyen kulvarlarla ilgili bir sorun kar-
şımıza çıkmakta bu da döngünün tamamlanmasını engelleyerek sosyal dönü-
şüme ket vurmaktadır.

Kapasite Artırımı
Yoksul kesimlerin güçlü yönlerini desteklemek ve var olan birikimlerini eme-
ğe, ihtiyaçlarına uygun hizmetlere ve ürünlere dönüştürmelerini sağlamak 
için liderlik, bilgi teknolojileri, girişimcilik gibi eğitimler verilmekte ve finan-
sal okuryazarlık sağlanmaktadır. KEDV’in bu noktada sahip olduğu güçlü 
yönlerinden biri de dezavantajlı grupları kendi mahallelerinde örgütlemesi ve 
kendileri için hizmet alanları oluşturacak şekilde kapasitelerini geliştirmesi 
olarak nitelendirilebilir. Örneğin, bireysel ve kolektif çalışma kapasitesi geliş-
tirme ve kadınların farkındalıklarını arttırma amaçlarıyla, 240 kadın eğitici el 
kitapları ulaştırılarak eğitilmiştir.

ŞEKİL 6.3
KEDV İşleyiş Süreci

Vakıf faaliyetleri içinde
4 Ana Eksen bulunduğu
söylenebilir:

Erken Çocukluk Eğitimi

Kapasite Geliştirme
(Kooperatifler)

Ekonomik Güçlendirme
(Mikro Kredi)

İş Geliştirme ve
Sürdürülebilirlik
(İktisadi İşletmeler)

Bu eksenin birbirini
besleyici ve destekleyici
6 unsuru olduğu ifade
edilebilir.

Finans
kaynağına

Erişim

Kapasite
Artırımı

Ürün ve
Kanal

Yerelleştirme

Savunuculuk

Örgütleme



138 türkiye’de sosyal girişimcilik örnekleri

Örgütleme
Her aşamada katılımcı süreçler yaratılması hedeflenmekte, kadınların var 
olan yetenekleriyle pazarda talep olan yeni ürünler geliştirmekte, liderlik eği-
timi, örgütlenme (kooperatifleşme) konusunda eğitim vermektedir. Buna ör-
nek olarak, Kadın Kooperatifleri Buluşmaları ve İletişim Ağı Kurulum Çalış-
maları gösterilebilir.

Savunuculuk
Kabul görme ve kaynak aktarımı için her düzeyde savunuculuk ve iletişim 
desteği vermekte ve kamu ve diğer sektörlerle ortaklıklarını güçlendirmekte-
dir. Örneğin, MEB’e ECE Hakkında Öneriler ve Sanayi Bakanlığı’na Koope-
ratifler Hakkında Öneriler gibi.

Yerelleştirme
Kadınları pratik ihtiyaçları etrafında örgütleyerek beceri ve özgüven kazan-
dırmayı ve daha stratejik ihtiyaçları için girişim kapasitelerini geliştirmeyi he-
deflemektedir. Afet Sonrası Kalkınma Projeleri, Yerel İhtiyaç Tespiti ve Büt-
çe Sürecine Katılım (Kartal ve Beyoğlu) buna örneklerden birkaçıdır.

Ürün Geliştirme ve Kanal Açma
Hediyelik eşyalar, bez bebek, ahşap oyuncak, ev tekstili, sabun yapımı, bitki 
kurutma, hediyelik kutu yapımı gerçekleştirilmiş ve çeşitli satış kanallarına 
yönlendirilmiştir. Nahıl (İstanbul ve Mardin) projesi bu konudaki en önemli 
örnektir.

Finans Kaynağına Erişim Sağlama
En önemli imkân, yoksul kesime mikro kredi verilmesi ve tasarruf grupların-
da bir araya gelerek birbirlerine borç vermelerinin sağlanmasıdır. Aynı za-
manda Mahalle Yuvaları ve Oyun Odaları’nın giderleri için yerel kaynaklar 
mobilize edilmekte, yerel kadın gruplarının özellikle yerel yönetimlerin kay-
nak aktarma mekânizmalarının kadınların öncelikleri doğrultusunda ve yerel 
girişimlerini desteklemek üzere kullanılması için savunuculuk çalışmaları yü-
rütmeleri desteklenmektedir.
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SÜREÇ İÇİNDE FİNANSAL MODEL -  
ANA GELİR GETİRİCİ FAALİYET ALANLARI

(ECE Hizmetleri) Kadın ve Çocuk Merkezleri
Bu merkezler ilk kurulmalarından 2001’de kooperatiflere devredilene kadar 
Vakfın bünyesinde çalışmaktaydılar. Mekân sağlandıktan sonra, hizmet 
alanlar düşük bir katkı payı ile çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinden fayda-
lanabiliyorlardı. Bu süreç şimdi tamamen kooperatiflerin kendi yönetimleri 
içinde devam etmektedir.

Kooperatifler
Mevcut olarak 70 kooperatif bulunmaktadır. Bu kooperatiflerden süreç için-
de 6.600 çocuk yetiştirilmiş ve kooperatifler süreç içinde 60.000 kişilik bir 
topluluğa dokunmuştur. Kooperatiflerin temel değer katkısı, erken çocukluk 
eğitimi gibi, düşük maliyetle piyasa koşullarına göre çok pahalı bir hizmeti, 
mahalleli ile beraber bir merkezde toplamaktır. Bu hizmet için ilk yatırım ve 
sabit giderlerin ayni olarak karşılanması durumunda ailelerin gelir durumla-
rına göre verdikleri ücretler sistemin devamını sağlayabilmektedir.

Mikro Kredi
Pilot proje sürecinde edinilen tecrübe ve yapılan çalışmalar ile başlatılan MA-
YA fonu, alanında örnek gösterilen bir şekilde çalışarak Türkiye genelinde 
önemli bir etki yaratmıştır. Şimdiye kadar 3.000’den fazla kredi verilmiş ve 
toplam kredi tutarı 1.181.727 dolara ulaşmıştır. Toplam 15 kişinin çalıştığı 
bu programda kredi miktarı ortalama 600 dolardır ve vadesi 1-12 ay arasın-
da işin niteliğine göre değişmektedir. Mikro krediler yeni iş kuran ya da hali-
hazırda iş yapan kadınların faaliyet alanları arasında ticaret (% 66), üretim 
(% 26) ve hizmet (% 8) olarak sıralanabilir.

Kooperatif İş Geliştirme Faaliyetleri
Süreç içinde gelişmiş ve şu anda öncelik verilen alanlardan bir tanesi bölge ve 
kooperatif özellikleri göz önüne alınarak yaratılan iktisadi faaliyetlerdir. Bu 
faaliyetler sabun atölyesi kurulmasından, bitki ve sebze kurutma işine, tasarım 
kutular üretilmesine kadar geniş bir alanda çeşitli kooperatiflerin yürüttükleri 
faaliyetlerdir ve kooperatiflerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. 3. 
şirketlere verilen hizmetlerin hem sosyal hem de ekonomik anlamda Vakfın 
prensiplerine uygun olması temel prensip olarak benimsenmiştir.
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Nahıl Dükkânları ve Kooperatif İş Gücünden Yararlanma
İstanbul’da bulunan Nahıl Dükkânı hem kooperatiflerin ürünlerinin hem de 
ikinci el eşya satışının yapıldığı bir alışveriş dükkânıdır. Burada özellikle 
2006’dan beri gelişen bir ürün sunum ve düzeni bulunmakta ve zaman zaman 
çeşitli kurumlarla yapılan işbirlikleri de (HP: Çaylak Aşçının El Kitabı) bu ka-
nal ile satılabilmektedir. İstanbul içinde bulunan fakat pazarlama kanalı kı-
sıtları bulunan kooperatifler için özellikle önemli bir fonksiyon yerine getiren 
dükkân ile aynı ismi taşıyan bir de Mardin Şubesi vardır. Nahıl’da satılacak 
bazı ürünler için kooperatiflerden işgücü temin edilebilmekte, bu işgücü kar-
şılığında yapılan ürünlerden kooperatiflerin idari giderlerine katkı payı ayrıl-
maktadır.

Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar
Vakıf, hem bireylerden hem de kurumlardan bağış kabul etmekte, ancak bu 
bağışlar vakfın gelirlerinin çok düşük bir kısmını oluşturmaktadır ve sürdü-
rülebilirliği tehdit edecek oranlarda değildir.

Eğitimler
Vakıf, Türkiye’de ender görülen kurumsal fonksyonel bir ortaklık yaparak, 
Levi’s Şirketi ile çalışmaya başlamıştır. KEDV tedarik zinciri denetimleri ala-
nında yetkili kılınmış ve alınan eğitimlerden sonra tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren şirketlerin Levi’s için çalışmaya yetkin hale gelebilmesi için geçmele-
ri gereken iç kontrol süreçlerini denetlemeye başlamıştır. Bu örnek, hem uzun 
vadeli kapasite geliştirilmesi, hem tedarik zinciri denetimleri yapılması hem 
de işyeri sorunlarının bir STK tarafından daha derinlemesine incelenmesine 
fırsat vermesi açılarından önemlidir.

KISITLAYICILAR

Pazar Bilgisi
Çok yaygın olan kooperatif coğrafyasında şu anda Vakfın en çok ihtiyaç duy-
duğu bilgi, yerelde etki gösterecek iş modellerinin ve fırsat alanlarının gelişti-
rilmesidir. Bu anlamda teknik olarak proje geliştirmek, fizibilite yapılması ve 
uygulama aşamalarında görev alacak iş geliştirme uzmanlarının varlığı Vakıf 
için önemli olacaktır. Bu konuda şeffaf ve açık bir yönetim sergileyen Vakıf, 
iş modeli geliştirme karşılığında kooperatiflere verimlilik anlamında katkı 
sağlayabilecek ve onların sürdürülebilirliğine de katkıda bulunacaktır. Hem 
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istihdama katkı sağlaması hem de bölge kooperatiflerinin etkinliğinin arttırıl-
ması açısından bu konu önemle takip edilmektedir.

Mevzuat Altyapısı
KEDV birçok alanda “mevzuata uygun değil” engelleri ile çatışarak operas-
yonlarını yönetmiş bir vakıf özelliği taşımaktadır. Öncelikle kooperatifler ko-
nusunda yapılan hizmetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan kooperatif 
çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kadın Kooperatiflerine 
yönelik tip ana sözleşme hazırlanmasını ve yönetmeliklerin uyumlaştırılması-
nı sağlamıştır. Bununla beraber ayrı bir “Kâr Amacı Gütmeyen Sosyal Koo-
peratif” genelgesi ve Kadın Kooperatiflerine yönelik ayrı bir fon için çalışma-
ların yapıldığı da bilinmektedir.

Vakıf, yaratılan programlar sayesinde değişen bakış açılarının yanında 
somut adımlar atılmasına da vesile olmuştur. Her ne kadar uygulamalar iste-
nilen özen ve kapsamda olmasa da, KEDV tarafından geliştirilen “Aile Katı-
lımı”, “Farklılıklara Saygı” gibi kavramların “Oyuncak Kütüphanesi” gibi 
uygulamaların ve okul öncesi eğitim alanındaki MEB ile üniversiteler gibi te-
mel aktörlerin mevzuat çalışmalarına ve uygulamalarına dahil edilmiş olması 
olumlu gelişmelerdir.

Fiziksel Altyapı
KEDV’in merkezi Taksim’de bulunmaktadır. Aynı binanın alt katında da 
Nahıl Dükkânı faaliyet göstermektedir. Kartal’da Kadın Ürünleri Pazar yeri 
işletilmektedir. Aynı zamanda, Galata’da da Vakfa ait kiralanan bir daire yer 
almaktadır. MAYA Mikro Ekonomik Destek İşletmesi için 3 adet şube kira-
lanmıştır.

Bilgi Yönetimi
Vakfın gelir kaynaklarının başında proje fonları gelmektedir. Fakat, koope-
ratifler için bu kapasite tam olarak kullanılamamaktadır. Bu nedenle Vakıf, 
bir aracı ve yönlendirici olarak kooperatifler için proje yönetimi ve kapasite 
geliştirmesi eğitimleri ile aynı kaynakların kooperatiflere de proje fonu olarak 
aktarılabilmesini sağlamak amacıyla bu konuda katkıda bulunabilecek gö-
nüllülerini kooperatiflere yönlendirmektedir. Ancak bu konudaki çalışmala-
rın etkili olabilmesi için kooperatiflerin bu alanda gösterecekleri ilginin ve 
mevcut bilgi seviyelerinin tespit edilmesi ve motivasyonlarının artırılması ge-
rekebilir.
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Finansal Hizmetlere Erişim
Vakfın finansal hizmetlere erişiminde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Özellikle 
de mikro kredi alanında yapılan çalışmalar çeşitli bankalarla uzun dönemli 
etkin ilişkiler kurulmasında yardımcı olmuştur. Kurumsal işlemlerin yapıldı-
ğı bankalardan, mikro kredi fonu veren bankalara kadar pek çok ortaklık bu-
lunmaktadır. Kredi kullanım alanında daha önce çalışılan bankalar da mev-
cuttur.

Diğer Engeller
Diğer STK’lardan farklı olarak KEDV, geçtiğimiz senelerde yaşanan sorun-
lar, kadın meselesine yaklaşım ve sahiplenme gibi konular nedeniyle belediye-
lerin yanı sıra ağırlıklı olarak yerel kamu otoriteleriteleriyle de (valilik, kay-
makamlık, vs.) çalışmaya başlamıştır. Mahalli otoritelerin hem insan kayna-
ğı olarak daha sürekli bir yapıda bulunması (devlette süreklilik esası) hem de 
nakit kaynağı olarak (değişen yasalar dahilinde) imkânlar sunabilmesi nede-
niyle yapılan bu tercih, sorun çözen bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasından 
kaynaklanmaktadır. Yoksulluk ve kadın meselesine bir “hak” meselesi ola-
rak bakan, potansiyelini kabul eden katılımcı bir yerel kalkınma yaklaşımı 
yerine; tüm hizmetlerin yukarıdan aşağıya planlanması ve devlet eliyle veril-
mesini öngören geleneksel hakim anlayış, kadınları güçlendirmeye ve liderlik-
lerini esas almaya yönelik politikaların geliştirilememesi ve kaynakların bu 
yaklaşımla kullanılmamasına yol açmaktadır. Yerel kadın girişimleri tarafın-
dan yürütülen iyi uygulamaların kurumsallaşması, sürdürülebilmesi ve yay-
gınlaştırılması için yasal çerçeve ve politik destek sağlanması konusunda ça-
lışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

AKTÖRLER
Vakfın gelişmesinde çok önemli rol oynayan ve kritik pozisyona sahip çok sa-
yıda bireysel aktör bulunmamaktadır. Süreç daha çok kolektif yapıların orta-
ya çıkmasına yönelik tasarlanmıştır. Bununla beraber, kurumsal anlamda 
Vakıf ile özdeşleşen Şengül Akçar, yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu ilişki-
ler ve dahil olduğu sosyal ağlar ile Vakfın bugünlere gelmesinde en kritik ro-
lü oynamış kişi ve girişimcisidir.

Girişimci: KEDV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar
Mühendislik eğitimi almış olan Akçar, daha önce bu alanda hiç çalışmamış-
tır. 1980’den itibaren kadının güçlendirilmesi, yerel kalkınmadaki rollerinin 
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arttırılması gibi alanlarla ilgilenmeye başlamış ve 1986’da KEDV’i kurmuş-
tur. Sosyal amaçlı kadın kooperatifliği, toplum temelli okul öncesi eğitim, 
mikro kredi uygulaması gibi projeleri Türkiye’ye taşımış, başarıyla uygulan-
malarını sağlamış ve kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmiştir. 
Aynı zamanda bir “Ashoka Fellow” olan Akçar, Türkiye’de kadın çalışmala-
rı alanında önemli bir liderdir. Ashoka’ya girişi Çöp(m)adam’ın kurucusu 
Tara Hopkins’in önerisi üzerine gerçekleşmiştir. Sağlayacağı değeri daha iyi 
ölçebilmek için yaptığı araştırmalar ile sağlayacağı faydaları kıyaslayan Şen-
gül Akçar, Ashoka’ya girdikten sonra “grassroots” olarak adlandırabileceği-
miz sahada çalışan kişileri de Ashoka’ya önererek orada da öncü bir rol oy-
namıştır. Bu şekilde Ashoka Fellow statüsüne sahip olan Naşide Buluttekin, 
Senem Gül, Selma Demirelli ve Berna Yağcı şu anda KEDV yapılanması için-
de görev almaktadır.

Buna rağmen, Vakıf kuruluş süreci ve sonrasında destek olan Şengül 
Akçar’ın eşi, 1987’de ilk yuvanın açılması için destek veren Bakırköy Beledi-
ye Başkanı Naci Ekşi, ECE Hizmetlerinin geliştirilmesi esnasındaki destek 
sağlayan Bernard van Leer Foundation ve tüm dünyadan yoksul kadınların 
deneyimlerinden öğrenmesini sağlayan Groots International ve kurumsal ola-
rak uzun soluklu bir çalışmayı PR kaygısı gütmeksizin destekleyen Citibank 
önemli aktörler olarak göze çarpmaktadır.
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PAYDAŞLAR

GELECEK İÇİN PROJEKSİYONLAR, TAHMİNLER
Devletin okul öncesi eğitim ve yuvalarla ilgili politikaları KEDV’in ECE hiz-
metleri için belirleyici olacaktır. Yönetmeliğin mevcut şartlara göre adapte 
edilmesi (yöneticiler için çok yüksek standartlar aranmaması, mekân ve per-
sonel kriterlerinin etkililiğini kolaylaştıracak şekilde esnek hale getirilmesi gi-
bi) yaygınlaşma için fırsatlar yaratabilir. MEB modele desteğini arttırırsa mo-
del daha ucuza, daha yaygın hale getirilebilir.

Sosyal girişimin karşılaştığı zorlukların başında mevcut eğitim anlayışı 
ve devletin ECE içinde de aktif rolünü korumak istemesi (KEDV ECE Hiz-
metleri) gelmektedir. Yoksulların değer zincirinde üretici rolü üstlenebildiği 
kanısının toplumca yeterince kavranamamış olması da benzer bir etmendir.

ECE için daha fazla annenin/kadının süreçlere dahil edilebilmesi, yeni 
şehir ve bölgelerin sürece katılması planlanmaktadır (mevcut olarak Marma-
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ra ve Güneydoğu bölgeleri bulunmaktadır). Esneklik, gönüllülük ve katılım-
cılık sayesinde küçük yatırımlarla ihtiyaca göre ECE’nin çeşitlendirilmesi 
beklenmektedir (hafta sonu aile grupları, çocuk oyun grupları, mahalle anne-
liği vs. gibi). Daha fazla çocuk sürece dahil edilecektir. Yerel yöneticilerle di-
yalog iyileştirme sağlanacak ve katılım platformları daha fazla insan için 
mümkün kılınacaktır. Kadın ve çocuk merkezlerinin artması için bir yandan 
eğitimler de sürdürülecektir. KEVD ECE Hizmetleri, düşük maliyetli bir ka-
musal hizmet teşkil ettiğinden, eğer devlet tarafından desteklenirse çok daha 
geniş kitlelere ulaşabilecektir.

Devlet ve hükümetle ortak politika geliştirme perspektifiyle, KEDV ça-
tısı altındaki kooperatifler hükümetten kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırıl-
masını, sürekliliğin sağlanması için yasal prosedürlerin kolaylaştırılmasını ve 
pozitif ayrımcılık yapılmasını istemişlerdir.6

Bunların yanında sosyal girişimin etkilerini arttırmak amacıyla yönet-
melik değişikliği, özel sektörün süreçte daha fazla yer alması, ilköğretim, lise 
ve üniversite kurumlarının daha etkin rol oynaması (yuva idarecileri için 
kurslar, özel programlar vs.) gerekmektedir.

Çocuğun olumlu gelişimi aile, eğiticiler ve içinde yetiştiği ortamda kuru-
lan ilişkilere bağlıdır. Dolayısıyla ekonomik, politik ve sosyal koşullar bu çer-
çevede önem kazanmaktadır. Bu sosyal girişimin “mahalle” düzeyinde bir “de-
mokrasi formu” ve uzlaşma kültürü yaratma potansiyeli mevcuttur. Bununla 
beraber anneler “sosyal “ olarak meşru bir nedenle kamusal alana çıkmakta, 
sosyalleşmekte, özgüvenlerini geliştirmekte ve doğrudan istihdam olanağına 
kavuşmaktadırlar. 3-6 yaş 2.700.000 çocuk için 20’şer kişilik Mahalle Yuvası 
ya da Oyun Odası kurulduğu varsayılırsa her birinde en az 1-2 kadının profes-
yonel olarak çalışması durumunda en az 135.000-270.000 kadına iş olanağı 
sağlanacaktır. Bu yoksul kadınlar için önemli bir istihdam olanağıdır.

SONUÇ
Türkiye’de Sosyal Girişimle ilgili bir araştırma yapıldığında “kadın” ve “sür-
dürebilirlik” konularıyla “iyi örnek” olarak karşımıza çıkan Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı bir kişinin girişimcilik ve liderlik özelliklerine sahip ola-
rak, dönem içinde baş gösteren bir sosyal olguyu incelemesi vasıtasıyla doğ-
muş, anneler/kadınlar üzerinden bir sosyal dönüşüme inanmış ve bu alanda 
kendi yapısını da geliştirmiş bir kurumdur. Hâlâ girişimcinin önderliğinde 

6 “Kadınlardan ‘Pozitif Ayrımcılık’ Talebi”, 14 Kasım 2008, Hürriyet, 15 Mayıs 2011. http://hurar-
siv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=10355408.
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ilerlemesine rağmen temel değerleri ve kadrosu oluşmuş, modelini test etmiş 
hatta uluslararası ortamlarda referans olmuştur. Kadın katılımını, kadının 
gerçek anlamda ekonomiye dahil, el becerisinin ötesinde işletme becerisi ka-
zanmasını, temsilini ve örgütlenmesini destekleyen bu kurum hem kişisel viz-
yon hem de işbirliğinde bulunduğu kurumların uzmanlık desteğiyle evrilmiş-
tir. Paydaş yönetimini gözetmiş özellikle çalışma prensipleri farklı işleyen ka-
mu kurumları ile iyi ilişkiler geliştirmiş, referans örneğiyle mevzuatın gelişi-
mine katkıda bulunmuştur. Bununla beraber üretimle ilgili sorunları bizzat 
yaşamış bir ekiple artık ürün geliştirme, tasarım ve pazarlama konularında 
ihtiyaçlarını tespit etmiş ve belli kalitede üretim ve hizmeti amaçlamakta, ya-
pılan işin yalnız sosyal kısmını ön plana çıkarmamaktadır.

KEDV hem çok uluslu, uluslar üstü birçok sosyal yapı hem de devlet ile 
yerel yönetimin sosyal görevlerinin ötesinde bu işlevini kadının şehirde varolu-
şu ve temsili üzerine kurmuş, doğru bir sosyal dönüşüm modeli hedeflemiştir.

Türkiye’de var olan ihtiyaçlar doğrultusunda kayıtlı ekonomide üre-
tim yapan girişimcilerin (bireysel ve kolektif) 25 yıllık deneyimini ortaya koy-
makta, hem süregelen hem de sürdürülebilir olma konusundaki görüşleri ile 
sosyal girişimcilik alanında özgün bir örnek teşkil etmektedir.
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EK 1: Kadın Kooperatifleri Faaliyet Alanları

Erken Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri
• Yuva, oyun odaları, oyuncak kütüphanesi, rehabilitasyon merkezleri işletmek,
• Ev ziyaretleriyle kadınların bilgilendirildiği Mahalle Anneliği Programı uygula-

mak,
• Anne ve babalara yönelik çocuk gelişimi konusunda eğitimler vermek,
• Genç anneleri evlerinde ziyaret etmek, çocuk gelişimi konusunda desteklemek,
• Kadınlara yuva yöneticiliği ve öğretmen yardımcılığı konusunda eğitim vermek.

Üretim
• Dikiş, tekstil, yöresel dokuma,
• Hediyelik eşya, takı, hediyelik kutu, ahşap oyuncak, el sanatları,
• Gıda (unlu gıda, kuru gıda, reçel vb.),
• Sabun, mum atölyeleri,
• Fason işler.

Hizmet
• Lokanta, kuaförlük/ güzellik merkezi, pansiyon, el ürünleri ve ikinci el vb. dük-

kânlar işletmek,
• Hazır yemek, catering, davet organizasyonları,
• Turizm, gezi organizasyonları.

Eğitim Çalışmaları
• Kadınların gündelik yaşamda ihtiyaç duydukları konularda (kadın sağlığı, kadın 

hakları, çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenme, kadına yönelik şiddet vs.) eğitimler 
ve/veya seminerler organize etmek,

• Kadınların ortak sorunları etrafında çözüm geliştirmeleri, liderlik üstlenmeleri 
amacıyla liderlik ve örgütlenme eğitimleri vermek,

• Kadınlar için internet/bilgisayar kursları organize etmek,
• Kadınların ekonomik faaliyetlere katılımlarını desteklemek üzere girişimcilik, pa-

zarlama, ürün geliştirme/tasarım, finansal-okuryazarlık konularında atölye çalış-
maları organize etmek,

• Zihinsel engellilerde eğitim, sağlık, iş/istihdam ve sosyal entegrasyon, engellilerin 
yasal hakları konularında ailelere yönelik seminerler/ toplantılar düzenlemek.

Ekonomik Güçlendirme Faaliyetleri
• Meslek edindirme, beceri kursları organize etmek,
• Kadınların mevcut becerileriyle üretebilecekleri, pazarda talep olan yeni ürünler 

geliştirmek amacıyla ürün geliştirme/tasarım konusunda mentor/danışman desteği 
sağlamak,

• Tasarruf Grupları: 10’ar kişilik gruplar halinde kendi küçük tasarruflarını bir ara-
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ya getirerek acil ihtiyaçları için birbirlerine borç vermek üzere kendi kaynaklarını 
yaratmak,

• El ürünleri dükkânları, kermesler, festivaller aracılığıyla kadınların ürünlerinin 
pazarlanmasına destek vermek.

Ortak Sorunlar İçin Örgütlenme
• Toplum temelli üreme sağlığı konusunda saha çalışması ve bilgilendirme yapmak,
• Mahalledeki engelli çocukları, 3-6 yaş çocukları, okula gidemeyen kız çocuklarını 

tespit edip, ilgili kurumlara yönlendirmek,
• Mahalledeki yoksulları tespit etmek ve belediye/kaymakamlığın yoksulluk prog-

ramlarından yararlanmalarını sağlamak,
• Mahalledeki kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaç ve öncelik-

leri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, yapılabilecek faaliyetlerle ilgili öneriler 
sunmak.

Kadınlar İçin Bilgi Merkezi
• Valilik, kaymakamlık, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşların kadın ve çocuk-

lara yönelik programları, çalışmaları ile ilgili bilgi toplamak, ilgili kesime duyur-
mak, ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek,

• Kadınlar için bilgisayar-internet eğitimi vermek, e-devlet, e-belediye kullanımları 
öğretmek.

Sosyal/Kültürel Çalışmalar
• Kadın filmleri festivali organize etmek,
• Dergi, kitap çıkartmak,
• Kütüphane, sosyal ve kültürel etkinlikler, festival, gezi organizasyonları yapmak.
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Buğdayın Hikâyesi:  

Türkiye’de Tabana Dayalı Bir  
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Olmak1

A. Yonca Demir - Gözde Kayhan - Melis Soylu

GİRİŞ

1990 yılında bir kıyı Ege kasabasında ilk tohumları atılan Buğday hareke-
ti 2011 yılına gelindiğinde ciddi bir gelişme kaydetmiş bulunuyor. Önce, 

aileden aldığı geleneksel yaşam ve doğa bilgisiyle Victor Ananias, çoğu şehir-
li olan kişilerin doğayla barışık bir yaşam ihtiyacına kendi düşünceleri, hayal-
leri, bilgisi ve yaşayış biçimiyle cevap vererek etrafına birçok insan topluyor. 
Katılan herkesin ortama sunduğu bireysel becerilerle genişleyen vizyon ve çe-
şitlenen etkinliklerle giderek büyüyen hareket, restorandan dükkâna, dergi-
den derneğe, pazardan tarım-turizm-bilgi ve deneyim takasına kadar geniş bir 
yelpazede faal oluyor. Kendini adamış bireylerden oluşan ve yıllar içinde he-
men hemen sabit kalan çekirdek kadronun maddi manevi desteğiyle ayakta 
kalan hareket bir miktar gönüllü ve üye desteği de alıyor. Yapılan işe, yapıl-
ması gerektiğine ve kendilerinde yapma gücü olduğuna olan inanç ve varlıklı 
bazı insanlarla olan kişisel ilişkiler yoluyla kısmen aşılan finansal krizler ya-
şanıyor. Son olarak Victor Ananias’ın 3 Mart 2011’deki apansız ölümünü ya-
şayan Buğday hareketi bugün hayatta ve kırsal yaşamın sürekliliği için çalış-
maya devam ediyor.

1 Bu vakanın yazımında iletişim odaklı bir kurum olan Buğday’ın web sitesindeki geniş kapsamlı ya-
zılı metinlerden faydalanılmıştır.
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BUĞDAY HAREKETİ’NİN DOĞUŞU

Ekolojik Yaşam ve 90’larda Türkiye
1990’lı yıllarda Türkiye’de doğa koruma ve ekoloji kavramları sadece birkaç 
çevre kuruluşu ve az sayıda akademisyenin gündemindeydi. Çevrecilik nere-
deyse ağaçlandırma, hava ve deniz kirliliği ile hayvanların korunması başlık-
larından ibaretti. 90’lı yılların sonlarına doğru çevre konusu insanların gün-
lük yaşamına girememişti. İnsanlar gıdadan giysiye, kozmetikten deterjana 
kadar kullandıkları ürünlerin nereden geldiği, nasıl üretildiği, içinde ne oldu-
ğu gibi konuları sorgulamaya başlamamıştı. Ekoloji, ekolojik ürün, ekolojik 
tarım, tüketim alışkanlıkları, ekolojik yaşam, yerellik, gıda güvenliği gibi 
kavramlar henüz konuşulmuyordu.

Buğday, bu kavramların duyulmasında ve ilk sorgulamaların yapılma-
sında, en önemlisi, bu kavramların bir bütün olduğu ve birbirinden bağımsız 
düşünülmemesi gerektiğinin ifadesinde öncülerden. Ekolojik yaşamın devam-
lılığı için gıdadan barınmaya, kırsal ve geleneksel değerlerin korunmasından 
eğitime kadar yaşamın her alanında başka bir farkındalık ve bilinci kapsayan 
bir dönüşümün gerekliliğine dikkat çekmiştir Buğday.

Victor Ananias
Buğday fikrinin, hareketinin, derneğinin kurucusu olan Victor, Zürih’te doğ-
du; çocukluğu Bodrum Yalıkavak’ta, toprak damlı bir köy evinde geçti. Bod-
rum Yarımadası’nda dönen son yel değirmenini babası onarttı, buğday öğüt-
tü, ekmek yaptı. Victor, değirmende büyüdü. İlk gününden bugüne Buğday’ın 
vizyoneri, emek vereni, yürütücüsü, yöneticisi olan Victor, 3 Mart 2011 tari-
hinde aniden öldüğünde belki de üç kişilik bir hayatı 40 yıla sığdırmıştı.2 
Victor, Buğdayla ilgili görüşlerini ve duygularını Buğday’ın 15. yılı sebebiyle 
yazdığı bir mektupta şöyle özetler:

“Buğdayın penceresinden dönüp de geçen 15 yıla bakınca, ölçülebilen ve 
ölçülemeyen, tanımlanabilir ve tanımlanamayan çok miktarda iş, çok alan-
da deneyim, alınan dersler ve birçoğu nerede, nasıl karşımıza çıkacağı belli 
olmayan etkili sonuçlar ile karşılaşıyoruz.

Buğday hareketi yaşama karşı duyulan sorumluluk, bu sorumluluğu 
günlük yaşamda en etkin şekilde yerine getirme çabası ve bu çabaya dileyen 
herkesin ortak edilmesi hedefi ile kuruldu, bugünlere geldi ve yaşatılıyor. 

2 Victor’un oğlu Ali Ananias’la Söyleşi: “Benim Babam 120 Yaşında!”-Ekolojik Yaşam Rehberi, 
Bahar 2011.
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Bakış her zaman tüm insanlık, insanlığı çevreleyen yaşamın tamamını kap-
sayan bir açıya sahip oldu; yapılan çalışma hangi boyutta ve süreçte olursa 
olsun. Adımlarımızı atarken kısa vadeli ve ufku dar hesaplar yapmamaya 
çabaladık. Buğday, geçirdiği 15 yıllık süreçte hâlâ tam güvenceye alamadığı 
finansal ve idari kapasitesini hiçbir zaman, niyet ettiği adımları hayal etme, 
planlama ve atma konusunda sınır olarak kabul etmedi! Bizi yönlendiren sa-
hip olduğumuz imkânlar değil, var olan ihtiyaçlar oldu. Yapılacak işler için 
gereken imkânlar yaratılmaya çalışılırken, elde edilen tüm güç ve kaynaklar 
hedefe yönelik olarak en iyi şekilde kullanılarak yüründü, inanç ile...

Tüm destekçileri, çalışanları, karar vericileri dahil Buğdayın çalışmala-
rında hamura katkı koyanlar yiyecekleri ekmeğin hayali ile değil, aksine do-
yuracakları açlığın, paylaşacakları lezzetin verdiği ilhamla hareket ettiler.

Değişmeyen bakış ve sürekli güncellenen sorumluluklarla yürümeye de-
vam eden Buğday hareketi, bir yandan kurumsallaşmaya önem verirken di-
ğer yandan da kurumdan, dernekten, hatta “Buğday” isminden bağımsız 
olarak temas eden her kişinin gönlünde bir aşk, sönmeyen bir ateş yakmak 
için, herhangi bir beklentisi olmadan tohumlar atmaya devam ediyor.

Bugün gelinen noktada –kısıtlı imkânlarımız nedeniyle her başvuruya, 
talebe anında yanıt veremesek de– verdiğimiz karşılıkları helâl ederek, ken-
dimizden bağımsız, uzun vadeli faydalar sağlayacak şekilde vermeye çalışı-
yoruz, hizmet aşkı ile...

Türkiye’de ve dünyada bulunduğumuz noktada; kırsal nüfus ve onların 
kabiliyetlerinin dünya yaşamının “gerçek” temel ihtiyaçları açısından öne-
mini, o yaşamın desteklenmesi adına yapılabilecekleri, kırsal refahı, topra-
ğı, suyu, havayı ve doğanın aldığı her nefesi izleyen, büyük bir sorumluluk 
ile üreten, paylaşan, tüketen bireyler, halihazırdaki temel hedef kitlemiz. Bu 
kişileri desteklemek, dualarını, çabalarını değerli kılmak ve yaşatmak için 
yapabileceklerimiz; onların aşklarından, ışıklarından bütün insanlığın il-
ham alması ve yaşamın “kalkınma”dan çok “huzur”, “paylaşım”, “bütün-
lük”, “yeterlilik” duyguları ile sürmesi. Bu, nerede olursak olalım pusula-
mızın gösterdiği değişmeyen yönümüz!

Hep birlikte, “bir”liği hissederek dönüşmek, dönüştürmek umuduyla 
nice 15 yıllara...

Victor Ananias
4 Ağustos 2005”

İlk Yıllar
Buğday hareketi ilk kez 1990 yılında, Victor Ananias’ın köylülerden aldığı 
tam pirinç, zeytinyağı, adaçayı, kekik ve deniz tuzunu Bodrum pazarında kü-
çük bir tezgâhta satması ile başlıyor. Ertesi yıl, Bodrum’da Eski Hükümet So-
kağı’nda açılan Başak Doğal Ürünler Dükkânı ile devam eden bu harekete bir 
yıl sonra Başak Naturcafe ekleniyor. Burası bir yandan sağlıklı beslenmek is-
teyenlere hitap ederken öte yandan çevrecilerin de toplantı mekânı haline ge-
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liyor. 1992 Mart ayında, eski bir Rum evinin restore edilmesiyle Buğday Ve-
jetaryen Restoran açılıyor. Yeme ve pişirme etkinliklerinin yanında bireysel 
gelişim, çevre ve ekolojik yaşam konularında toplantı, seminer, kurs, dia gös-
terileri ve sergiler düzenlenen, yoga dersleri verilen Buğday Restoran, bünye-
sinde ayrıca yerli ve yabancı kaynaklar içeren bir kitaplığı da barındırıyor. 
Buğday’ın kuruluşunun ikinci yılında Başak Doğal Ürünler Dükkânı, restora-
nın yanına taşınarak; doğal, geleneksel ve ekolojik sertifikalı ürünler satmaya 
devam ediyor. Bu ürünlerin sağlandığı kaynakları ve ekmeği, çömlek tencere-
yi, tahılı, ekolojik sebzeleri üreten insanları doğrudan destekleyen Buğday, bu 
tip döngülerin yaygınlaşmasına katkıda bulunurken pek çok kişiyi de bu tip 
üretimlere teşvik ediyor o yıllarda.

Restoran, profesöründen köylüsüne birçok insanın buluşma ve birbir-
leriyle iletişim kurma yeri olmuştu. Mimar, gazeteci, doktor, mühendis gibi 
çeşitli mesleklerden insanlar, doğal ve geleneksel yaşam, ekolojik mimari, kır-
sal yaşamın korunması gibi konularda bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. Ba-
zılarıysa hastalıklarının çaresini burada sunulan doğal gıdalarda buluyordu. 
Bu biçimiyle, katılmak isteyen herkesin yeri geldiğinde öğrenci, yeri geldiğin-
de öğretmen olduğu bir okul gibiydi. Çekirdek kadrodan Oya Ayman, Batur 
Şehirlioğlu ve Güneşin Aydemir’in Victor Ananias ile tanışmaları hemen he-
men bu ilk zaman dilimine rastlar. Biriken bilgi, Buğday Restoran’da çalışan 
gönüllülerin de katkısıyla 1997-1998 yıllarında önce elle hazırlanmış bir fan-
zin sonra restorana gelen reklamcı iki dostun el vermesiyle 16 sayfalık bir 
bülten olarak basılmaya başlandı. Buğday Bülten’de doğal yaşam merkezin-
den haberler, o sıralar Victor Ananias’ın inşa etmekte olduğu ekolojik evle il-
gili gelişmeler, sağlıklı yemek tarifleri ile ekolojik ve geleneksel ürünler hak-
kında bilgiler bulunuyordu. Kuruluşu Habitat Zirvesi sürecine rastlayan Eko-
köyler İletişim Ağı (EKİLAT) toplantısına ev sahipliği ve katılım da bu yıllar-
da olur. Bu dönemde vurgulanması gereken bir başka iş ise bültenle beraber 
seçilmiş doğal ürünlerle doldurulmuş sepetlerin dostlara ve meraklısına gön-
derilmesidir. Daha sonra ortaya çıkan kutu projesinin başlama noktasıdır 
“sepet” gönderimi. Bir yıl sonra bülten bir dergiye dönüşür ve Buğday Dergi-
si doğar.

BUĞDAY DERGİSİ
Dergi, genel yayın yönetmeni Oya Ayman’ın kurduğu bir şahıs şirketi üzerin-
den faaliyet gösterir. Uzun yıllar dergiyi basacak olan matbaanın sahibi Ha-
kan Kök� ve önce derginin kreatif direktörü ardından derneğin kurumsal kim-
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lik koordinatörü olan Lalehan Uysal, yemek konusundaki yazılarıyla dergiye 
katkıda bulunan Tijen İnaltong ve Cihangir’in ünlü restoranlarından birinin 
işletmecisi olan Elif Chandra Deva da bu dönemde Victor Ananias ve Buğday 
hareketi ile tanışıp bilgi, tarif ve deneyim paylaşıyorlar.3 Victor’la Buğday 
Restoran’ın ilk yıllarında tanışan Ferda Erdinç4 ise o sırada İstanbul’un sağ-
lıklı mönüler konusunda öncü restoranlarından birinin sahibidir. Ekolojik 
yaşam, sağlıklı ve doğal beslenme, farklı bir yeme, pişirme ve yaşama biçimi-
nin Türkiye’deki öncüleri olan bu kişiler Buğday’ın her zaman destekçileri ol-
muşlardır.

Türkiye’nin ilk ekolojik yaşam dergisi Buğday zamanla yaygınlaşmış, 
abone sayısını 2002-2005 yılları arasında bir şirketin toplu abonelik katılı-
mıyla 8.000’e kadar çıkartmıştır. Dergi 11 yıl boyunca önce 2 ayda bir daha 
sonra da 3 ayda bir yayınlanarak ekolojik yaşamın her alanında çok önemli 
bir başvuru kaynağı ve iletişim noktası olmuştur. 2009 yılına gelindiğinde 
Türkiye’de ulusal medya ekolojik yaşam konularına daha fazla yer vermeye 
başlamıştır. İnsanların bu konudaki temel bilgi ihtiyaçlarını karşılama konu-
sunda öncülük yapan Buğday Dergisi de misyonunu tamamlamaya yaklaşır. 
Buğday Dergisi’nin, yarattığı birikimin, insanların gerektiğinde başvuracağı 
bir ekolojik yaşam ansiklopedisi gibi muhafaza edilerek, pratik bilgiler içeren 
ve daha fazla sayıda insana ulaşacak bir ‘Ekolojik Yaşam Rehberi’ne dönüş-
mesine karar verilir.

BUĞDAY DERNEĞİ
Şehir insanının, ekolojik yaşam bilgisine olan ihtiyacını ve kırsal yaşamın sür-
dürülmesi ve yaygınlaşmasına katkı potansiyelini gören Buğday ekibi, çalış-
malarını 1998 yılında Bodrum’dan İstanbul’a yönlendiriyor. Bu anlamda ilk 
olarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın bünyesinde açtığı Nuh’un Ambarı 
isimli doğal ürün dükkânı5 altı aylığına işletiliyor. Bugün Türkiye Perma-
kültür Araştırma Enstitüsü’nü kurmuş olan ekipten6 Mustafa Bakır ve Er-
kan Buğday da, aynı zamanda bir buluşma noktası olan Nuh’un Ambarı’na 
emekleriyle destek verenler arasındaydı. Victor Ananias ve daha sonra da Ba-
tur Şehirlioğlu, Murat Denizel tarafından kurulan City Farm� Doğal Ürün 
Marketlerinin ürün ve dükkân kurulumu danışmanlığını da yaparlar bu dö-

3 Elif ve Tijen aşçılığa ve yemek bilgisine ilk adımlarını Victor’un mutfağında attılar. Aynı zamanda 
fotoğrafçı olan Elif dergiye de yardım ediyordu.

4 Türkiye’nin vejetaryen mönüler sunan ilk restoranlarından.
5 İstanbul’un ilk doğal ve ekolojik ürünler satan dükkânı.
6 Bu ekip İzmir Marmariç’te faaliyetlerini sürdürüyor.
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nemde. Ekip ayrıca İstanbul Yeşilköy, Kuşadası, Adana ve İzmir’de açılan do-
ğal ürün dükkânlarına danışmanlık verir.

Eylül 1999’da Buğday hareketinin dönüm noktalarından biri olan 
“Türkiye’de Sağlıklı Bir Ekolojik Ürün Pazarı Kongresi” Bafa’da gerçekleşti-
riliyor. Çeşitlenmiş olan ilişkiler ve etrafına toplanmış olan insanlarla çoğal-
mış olan hareketin devamlılığı ve yaygınlaşması için bir vakıf kurulmasına 
karar veriliyor. Gereken para toplanıyor, tüzük ve vakıf senedi hazırlanıyor 
ancak vakıf kurulması konusunda bakanlıktan bazı engellerle karşılaşılıyor.� 
Bunun üzerine Buğdayın sürekliliğinin sağlanması adına vakıf kuruluşu için 
toplanmış olan para, bütün vakfedenlerin rızasıyla derginin borcunu kapat-
mak için kullanılıyor ve Buğday hareketi çalışmalarına, 12 Ağustos 2002 ta-
rihinde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nde kurumsallaşarak 
devam ediyor.7

7 Derneğin kurucu üyeleri Victor Ananias, Oya Ayman, Şadan Ertekin, Hale Karabekir, Enver Öze-
ren, Alp Pir, Yasin Sancak, Batur Şehirlioğlu ve Seda Talaakar’dır.

ŞEKİL 7.1
Buğday Hareketi’nin Gelişimi - Zaman Çizelgesi

Kaynak: Yazarlar.
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Buğday Derneği’nin amacı;8 tek tek bireylerde ve bir bütün olarak top-
lumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin 
geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan so-
runlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir. Bu 
doğrultuda; insanı doğadan ayırmaz, bütüne bakar ve çalışmalarını bütünün 
parçası olduğumuz fikrinden hareketle bütüne katkı sağlayacak bir kapsam-
da yürütür; edindiği tecrübeleri paylaşarak ekolojik yaşam bilgisinin yaygın-
laşması için çalışır; önerdiği alternatifleri öncelikle bizzat kendisi uygulama-
ya çalışır; bireylerin refahını hedeflerken, doğadaki diğer varlıkların da ya-
şamlarına saygılıdır; geleneksel bilginin değerini bilir, bu bilginin korunması 
ve sürdürülmesi için çalışır; geleneksel ve yerel üretimleri destekler; her za-
man yapıcı katkı verir ve olumlu örneklere odaklanır; olumsuz örneklere kar-
şı uygulanabilir olumlu örnekler sunar; çalışanlarının, gönüllü ve destekçile-
rinin bireysel gelişimini ön planda tutar; rekabet yerine “işbirliğinden” yana-
dır; işbirliği yapmak üzere “herkes” ile diyaloğa açıktır; ülkede ekolojik/doğa 
dostu üretimi vazgeçilmez görür; eylemlerinde adil değer yaratmayı esas alır; 
el değiştirmesi sırasında döngünün her aşamasında bireylerin ve doğa unsur-
larının zarar görmediği bir ticaret anlayışını destekler. Kurumsal olarak her-
hangi bir ideolojiyi ya da partiyi desteklemez. Bütün çalışmalarında şeffaflığı 
benimser. Dürüstlük, içtenlik, samimiyet ve güvenilirlik değerlerindendir.9

Buğday, dernek çatısı altında hedeflerini gerçekleştirmek için “örnek-
ler oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin dolaşımını sağlama” 
misyonunu üstleniyor. Buğday’ın kurumsal yapısına bakıldığında dernek, yö-
netim kurulu, denetleme kurulu, danışmanlar kurulundan oluşuyor. Muhase-
be sorumlusu, ofis sekreteri, kurumsal kimlik koordinatörü, iletişim ve med-
ya direktörü, dergi editörü gibi görevleri barındıran derneğin çalışmalarında 
gönüllü desteği çok önemli yer tutuyor.

Buğdayda kurulan sofralar her zaman keyifli, samimi, sade ve estetik 
olup dostların, doğaya zarar vermeyen süreçlerde üretip gönderdiği lezzetli ve 
sağlıklı yiyeceklerle donanmıştır. Kelimenin tam anlamıyla bu yiyeceklere 
ulaşımı, Buğdayı bilmeyen ve bu vesileyle de tanışan, başta İstanbullular için 
mümkün kılan ise % 100 Ekolojik Pazar Projesi’dir. Yıllar boyunca imza atı-
lan diğer projelerden başlıcaları ise kutu (Ekolojik Sağlıklı Adil Sürdürülebi-
lir-ESAS), BAHÇE, TaTuTa projeleri ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir. Bu projelerin detaylı incelemesinden ön-

8 “Biz Kimiz?”, Bugday website http://www.bugday.org/portal/hakkimizda.php?pid=11
9 Buğday, 6 Nisan 2011. http://www.bugday.org/portal/hakkimizda.php?pid=37.
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ce derneğin hedefleri doğrultusunda yaptığı işbirlikleri ve iletişim çalışmaları-
na bir göz atalım.

ORTAKLIKLAR, ÜYELİKLER, İŞBİRLİKLERİ
Buğday Derneği kurulduğu günden günümüze hem Türkiye’de hem de ulus-
lararası mecrada çeşitli fuarlar ve sempozyumların düzenleyicisi ve katılımcı-
sı olarak ekolojik yaşam bilgisinin üretilmesi ve dolaşımına katkıda bulun-
muştur.10 Aynı zamanda, Türkiye’de ekolojik tarımın hukuksal alt yapısının 
ve ulusal stratejisinin hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışan Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı Ekolojik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin bir 
üyesidir. IFOAM11 başta olmak üzere ekolojik yaşam ve organik tarım ala-
nında faaliyet gösteren ECEAT (Ekolojik Tarım Turizmi Avrupa Merkezi) ve 
WWOOF (Ekolojik Çiftliklerde Gönüllüler Örgütü) gibi uluslararası kuru-
luşların etkin bir üyesi ve Türkiye temsilcisidir. GDO’ya Hayır Platformu ka-
tılımcısı ve EVU’nun da (Avrupa Vejetaryen Birliği) üyesi olan Buğday, aka-
demisyenler, sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri, kamu kuruluşları, yerel 
yönetimler ve özel şirketlerle hedefleri doğrultusunda işbirlikleri yapar.

BUĞDAYIN İLETİŞİM ALANINDA  
SAĞLADIĞI KATKILAR
Buğday, “bilginin dolaşımını sağlama” görevini fazlasıyla yerine getirmekte-
dir. Önce derginin sonra da Ekolojik Yaşam Rehberi’nin mümkün kıldığı ile-
tişime ek olarak 2003’ten beri her yıl 10.000 adet basılarak dağıtılan Buğday 
Ekoloji Ajandası, 2004’ten itibaren Buğday Ekolojik Yaşam Kapısı www.
bugday.org –ki bu portalı 2010 Aralık ölçümüyle ayda ortalama 50.000 kişi 
ziyaret etmektedir– ve Ocak 2011 ölçümüyle her hafta 13.000 kişiye ulaşan 
Buğday E-bülten ile ekolojik yaşamın her alanında güncel gelişmeler, toplan-
tılar, haberler ve faaliyetler özellikle şehirlilere duyurulur. Televizyon yoluy-
la da insanlara ulaşan Buğday, 2002-2003 yayın dönemlerinde TRT’de ya-
yınlanan “ekolojik yaşam ve ekolojik tarım” konulu bir belgeselin danışman-
lığını yapmıştır. Buğday Derneği ve çalışanları, NTV’nin 2008 ve 2009 yılla-
rında gerçekleştirdiği Yeşil Ekran isimli programına projeleri ve bilgilendir-
meleriyle geniş oranda katılmış ayrıca 2003 yılından itibaren her hafta FM 
94.9 Açık Radyo’da “Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam” başlıklı program-

10 Buğday. 7 Nisan 2011.http://www.bugday.org/portal/hakkimizda.php?pid=1.
11 IFOAM, Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu’dur. Buğday’ın 18. IFOAM Kong-

re ve Genel Kurulu’nun İstanbul’da olması için yaptığı lobi çalışmaları olumlu sonuç vermiştir.
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la hem kitlelere ulaşma hem de Buğday’ı ve projelerini tanıtma olanağı bul-
muştur. Aralarında NTV, ATV, NTVMSNBC, Atlas Dergisi ve Cumhuriyet 
gazetesinin bulunduğu çok sayıda ulusal ve uluslararası basın-yayın kurulu-
şuyla işbirliği yaparak ekolojik yaşam bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasın-
da bu kurumların etkin rol oynamasına ön ayak olmuştur.

PROJELER

% 100 Ekolojik Pazar
Ana hedefi, kırsaldaki doğal dengelerle uyumlu, geleneksel yaşamın korun-
ması ve yaygınlaşması şeklinde özetlenebilecek Buğdayın en yüksek etkili 
projesi denmelidir % 100 Ekolojik Pazar Projesi için. Geçmişte kurulmuş bü-
tün hayallerden, yapılmış çalışmalardan, kurulmuş ilişkilerden ve edinilmiş 
deneyimlerden damıtılmış olan projenin görünürlüğü yüksektir, soyut çıktıla-

ŞEKİL 7.2
% 100 Ekolojik Pazar - Paydaşlar

Kaynak: Demir (2012).
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rının yanında çiftçinin maddi kazanç sağlaması, şehirlilerin sağlığa zarar ver-
meyen ürüne doğrudan ulaşımı, tüketici ve üreticinin buluşması gibi birçok 
somut çıktısı vardır.

Bu projesiyle Buğday, Türkiye’nin ekolojik iç pazar potansiyelini orta-
ya çıkartmış, tüketici ve üreticiyi gerektiğinde bulmuş, gerektiğinde yaratmış 
ve bu iki grubun buluşmasını sağlamıştır. Ekolojik Pazar, Şekil 2’de görüldü-
ğü gibi, farklı aktörler bir araya getirilerek kurulmuş ve bu sektörün gelişimi-
ne çok büyük katkı sağlamıştır. Maddi açıdan zor durumda olan ve sağlık so-
runlarıyla boğuşan bir grup çiftçiye daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek umu-
du vermiştir.

“Türkiye’de küçük çiftçi zaten zor geçiniyor. Buğday organik tarım yapan 
çiftçilerin birçoğunu tanıyor; daha önce malı elinde kalan çiftçi bugün eko-
lojik pazarlarda malını satabilir hale geldi. Eğer Buğdayın öncü olmasıyla 
sayısı giderek artan organik pazarlar kurulmasaydı bu çiftçiler belki de or-
ganik tarım yapmaktan vazgeçeceklerdi. Pazarlar hem ekolojik ürün alıcı-
sını artırdı, hem ürün çeşitliliğini destekledi hem de ekolojik ürünleri pazar-
layanların bir kısmının pazarlarda tezgâh açıp mamul ürünleri daha fazla 
tüketiciye ulaştırmalarını sağladı.”

Oya Ayman

Buğday, geleneksel tarım yapan, doğanın döngülerini gözlemleyen ve 
“ekolojik” terimini bilmeyerek, aslında bilmesine gerek de olmadan, biyolo-
jik dengeleri gözeten çiftçilerle kurduğu iletişim ağını her geçen gün büyüttü, 
ta ki “ekolojik pazar” bir proje olarak zihinlerde yerini alana kadar, sonrası 
çorap söküğü gibi geldi. 2004 öncesi yıllarda hem Trakya, Anadolu gezildi ve 
çiftçilerle tanışıldı hem de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda lobi çalışmaları 
yapıldı. Çabalar meyvesini verdi ve 3 Aralık 2004 tarihli Organik Tarım Ka-
nunu çıktı, ki bu kanun uyarınca halihazırda sertifika kuruluşları tarafından 
kontrol ve takip edilen organik tarım ürünleri Hal Yasası’ndan12 muaf tutul-
muştur.13 Bu kanunun yapımı aşamasında Buğday Derneği, bakanlığa danış-
manlık hizmeti vermiştir. Ardından gelen süreçte, kurulması planlanan eko-
lojik pazar için, çiftçiler, pazarcılar, nakliyeciler, akademisyenler, kamu, ser-
tifika kuruluşları ve belediye ile görüşmeler yapılarak pazarda uygulanacak 

12 Halden muaf olmanın getirdiği başlıca faydalar arasında ürünün izlenebilirliği –ki organik ürün 
için vazgeçilemez bir özelliktir–, üretici ve tüketicinin fiilen buluşması ve üreticinin ürününün ha-
le girmesi durumunda maruz kalacağı ek maliyetten korunmuş olması sayılabilir.

13 Bu kanun 2010’da, organik ürünlerin hale fiziksel olarak girmeden bildirimi şeklinde değiştirilmiş-
tir ancak uygulamanın nasıl olacağını düzenleyen yönetmelik henüz taslak halinde. 
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sistem ve kurallar tespit edilmiştir. Pazar alanını tahsis edecek ve denetleye-
cek olan Şişli Belediyesi14 ve sponsor firmalar Milupa Organik ve Pınar Or-
ganik’le 2006 Nisan’ında yapılan sözleşmelerin ardından 17 Haziran 2006’da 
Türkiye’nin ilk % 100 Ekolojik Pazar’ı İstanbul’da Şişli-Feriköy’de kuruldu. 
Zamanla ürün çeşidi artan pazarın kullanıcıları pişirdikleri yemeklerin artık 
tamamen (% 100) ekolojik girdilerden oluştuğunu mutlulukla söylüyorlar.

17 Haziran 2006’da Şişli’de kurulan ilk pazarı 2008 yılında Antalya15 
ve Samsun’da açılan % 100 Ekolojik Pazar’lar izlemiştir. İlk kurulduğu haf-
talarda 10 kadar üretici ile 25 tezgâhı doldurabilmiş olan İstanbul’daki pa-
zar, 2009 yılında 65 üreticisinin 250 tezgâha sığmakta zorlandığı bir nokta-
ya gelmiştir. Sürece dahil olan aktörlerin artmasının yanında, ürün çeşitliliği-
nin de arttığı gözlemlenmiştir; ilk aşamada 30 farklı taze meyve-sebze ekolo-
jik pazarda yer alırken, şu anda yaklaşık 100 çeşit ürün vardır. % 100 Eko-
lojik Pazarlar, 2009 yılının sonunda Kartal, 2010 yılında Beylikdüzü ve Ba-
kırköy’de açılarak yaygınlaşmıştır. 19 Şubat 2011’de ekolojikpazar.org site-
sinde yayınlanan Şişli verilerine baktığımızda taze sebze-meyve satışlarının 14 
tonu aştığını görürüz.

Tüketiciye doğrudan satışın bu kanalları, mevsimselliği göz önünde 
bulundurarak baktığımızda, Grafik 7.1’den detaylı görüleceği gibi, yeni üre-
ticilerde ekolojik tarım yapma hevesi uyandırmakla kalmamış aynı zamanda 
ilk yıllardan beri var olan üreticilerin de ekili alanlarını arttırmalarına sebep 
olmuştur.

Bu projenin amaçları16 arasında ekolojik sertifikalı ürünlerin üretici-
sinden her kesimden tüketiciye en kısa, ucuz yoldan ve uygun koşullarda, gü-
venli bir sistem dahilinde ulaşmasını sağlamak; ekolojik ürün bilgisini yaygın-
laştırmak, tüketici eğitimi vermek ve talep oluşturmak; denetimli, güvenilir, 
belgeli, sağlıklı ürünler sunarak halk sağlığına katkıda bulunmak; ekolojik 
tarıma geçen çiftçilere pazar desteği sağlarken yeni üreticilerin ve yatırımcının 
teşvik edilmesi yolu ile sektörün gelişimine katkıda bulunmak; sosyal ve eko-
nomik takas modeli olan halk pazarlarını geliştirmek; su ve toprak kalitesi ile 
biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak; ve kırsalda ekolojik, sürdürülebi-
lir yaşam modellerini, refah ve istihdamı desteklemek sayılabilir.

14 Belediye ve Pazarcılar Derneği ile ilişkilerin sıkı takipçisi o dönemde Buğdayın müdürlüğünü ya-
pan Cem Birder oluyor. Organik ve doğal ürünlerin İnternette satış ve pazarlaması konusunda ya-
ratıcı çözümleri olan Birder, aynı zamanda www.toprakana.com.tr sitesinin de kurucusu.

15 Antalya pazarı 1 yıl sonra kapanmıştır.
16 Ekolojik Pazar,15 Nisan 2011. http://ekolojikpazar.org/?page_id=214.
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Sonuçta17 yerel belediyeler ortaklığında sadece sertifikalı ekolojik 
ürünlerin satışa sunulduğu haftalık halk pazarları kurulup işletilmekte; üreti-
ci ve tüketici iletişimi kurulmakta; ekolojik ürün üreticisinin içinde yer al-
maktan heyecan duyacağı uygulamanın diğer ilçe ve illerde de başarılı şekilde 
yayılmasına destek verilmekte; ekolojik tarımın, ekolojik ürün üretimi ve kul-
lanımının sürdürülebilirliği sağlanırken Türkiye’de kentlerde yaşayan bilinçli 
kullanıcılara sağlıklı ürünler sunulmaktadır.

Toplum sağlığı açısından bakıldığında ekolojik pazarın en önemli so-
nucunun, sentetik girdili gıda ürünlerinin neden olduğu kanser, alerji gibi 
hastalıklara karşı koruyucu önlem sağlamak olduğu görülür. Toplumun eği-
timi açısından ise projenin, ekolojik ürünlerin halka yaygın tanıtımı ve ekolo-
jik tarım yöntemlerinin çevre ve gelecek açısından öneminin kavranması gibi 
çıktıları vardır. Pazarın ayrıca toplumsal yaşama da olumlu etkileri vardır; in-
sanlar birbirleriyle iletişim kurarlar ve etkileşirler, eski dostlara rastlanır, ye-
ni arkadaşlıklar ve işbirlikleri kurulur. İşin bu sosyal yönü ve taraflar arasın-
da fikir alışverişi bir bilgi paylaşımı örneği olup geleneksel pazarların önemli 
bir özelliği ve modern zamanın tedarik zincirinin başarılı yönetimi için de ka-
çınılmazıdır. Bir başka ilginç katkı ise, sosyal sınıf olarak süpermarketlerden 
gıda alışverişi yapmaya yönelmiş bir grup insanın ilgilerinin geleneksel pazar-
yerlerine yeniden yönlendirilmesi olmuştur.

17 Buğday, 16 Nisan 2011. http://www.bugday.org/portal/projeler.php?pid=40.

GRAFİK 7.1
Yıllara Göre % 100 Ekolojik Pazar Üretici Sayıları (Şişli)

Kaynak: Demir (2012).
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Bu projeyle Buğday belediyelere hizmet sağlamış ve başka dernek ve 
kuruluşlara da örnek olmuştur.� Ayrıca, proje koordinatörü Batur Şehirlioğlu 
tarafından tasarlanan ve yürütülen bir kontrol sistemiyle, Buğday, sertifika 
kuruluşları ile koordineli bir şekilde sahteciliğin önlenmesi hizmetini de ver-
mektedir. Bunu sağlamak için her hafta proje koordinatör yardımcısı Leyla 
Aslan ve gönüllüler tarafından, pazara gelen, satılan ve satılamadan geri dö-
nen ürün verileri toplanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu hizmet, hem 
belediyeler hem de tüketiciler açısından büyük önem taşımaktadır.

Üreticiye sağlanan örgütlenme, işbirliği, teknik tarımsal ve pazarlama 
konularında destek, daha az girdi ile daha düşük maliyetli, emek yoğun oldu-
ğundan istihdamı arttırıcı üretim ise çiftçinin sahip olduğu varlıklar üzerinde-
ki özdenetim gücünün korunmasını ve kırsal alanda yeni kazanç imkânları-
nın oluşması yolu ile kente göçün yavaşlatılmasını sağlar. Üreticiye ürününün 
tüketicisini ve ihtiyacını daha iyi tanıma şansı verilmiş, ve (ekolojik) ürününe, 
Hal Yasası’ndan muaf tutulmuş olması ile, serbest dolaşım imkânı tanınmış-
tır. Ayrıca tüketiciler gibi çiftçiler de pazarda, hem uzmanlar hem de diğer 
meslektaşları tarafından organik tarımda yabani otlar ve zararlılarla mücade-
le, verimi arttırma yöntemleri gibi çeşitli konularda verilen seminerlere katı-
lıp bilgi edinebilmişlerdir.

Çevresel açıdan faydalar arasında ise ekolojik dengelere saygılı tarım-
sal yaklaşımın sonucu olarak karbon salınımında azalma, biyolojik çeşitlili-
ğin korunması, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, bozulmuş eko-sis-
temlerin ıslahı, toprak kalitesinin ve organik madde muhteviyatının artması 
sayılabilir. İnsan ve çevreye her zaman bütünsel bir yaklaşımı benimsemiş 
olan Buğday’ın çevreye verdiği önemin çok basit ama somut göstergelerinden 
biri ise Şişli % 100 Ekolojik Pazarı’nda Kasım 2009’dan itibaren naylon tor-
ba kullanılmamasıdır. Bu yolla bez torba, file ve sepet kullanımı teşvik edile-
rek doğaya zarar veren naylon torbanın tercih edilmemesi hedeflenmiş ve tü-
keticilerin taşıma amaçlı buldukları çözümler gözlemlendiğinde de başarıya 
ulaşıldığı görülmüştür. Pazarda kâğıt, plastik, metal gibi maddelerin atılabi-
leceği geri dönüşüm kutuları mevcut olup, Buğday Derneği’nin standında ise 
çevre ve ekoloji konularına ilişkin yayınları bulmak mümkündür.

200518 yılında Türkiye’nin organik tarıma ayrılmış alanlarının ekile-
bilir tüm alan içindeki oranına baktığımızda bu sayının % 0,8 olduğunu gö-
rürüz. Güneşin Aydemir’e göre ”Bu dönemde organik tarım alanında bir du-

18 Özbilge. 2007. Journal of Central European Agriculture. 
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raklama yaşanmaya başlanmıştı ve sadece ihracat için üretim yapılıyordu. Az 
miktarda çiftçinin iç pazar için yaptığı organik üretimden de sadece belli bir 
kesim faydalanabiliyordu, kısıtlı bir çevrede kalmış, ilerlemiyordu. % 100 
Ekolojik Pazarların açılması ve yaygınlaşmasıyla bu duraklama aşılmıştır.” 
Bu tespiti destekleyen bir olgu ise organik tarıma ayrılmış alanların oranının 
2009 yılında, 242 milyon dekar tarım alanının19 5 milyon dekardan fazlası-
nın organik tarıma� ayrılarak, % 2 seviyesine çıkmış olmasıdır.

Şişli’deki ilk ekolojik pazarın açılmasıyla başlayan süreç, zincirleme bir 
şekilde Türkiye’nin ekolojik ürün iç piyasasını yaratmış ve geliştirmiştir. Bu 
sürecin sonunda, 2006 öncesi yabancı sertifikasyon kuruluşlarının daha çok 
ihracata yönelik çalıştığı ortam, birçok yerli kontrol ve sertifikasyon firması-
nın kurulmasıyla çeşitlenmiş ve ülke için yeni bir istihdam alanı yaratılmıştır.

Daha önce Türkiye’de bir ekolojik pazar bilgisi yoktu. Buğday, bu bil-
giyi, Türkiye’nin her yerinde çiftlikler dolaşarak, ürün çeşitliliği ve kalitesi 
alanında araştırmalar yaparak, şehir insanının ihtiyaçlarını belirleyerek ya-
rattı. Alınan örnekler sonucunda ürün yelpazesini ve fiyatları belirleyen Buğ-
day, 10 yıllık ürüne ait veri kullanmakta ve piyasa şartlarına göre haftalık 
olarak fiyatları düzenlemekte.

2004 öncesinde Türkiye’de organik tarımı düzenleyen bir mevzuat 
yoktu. Buğday Derneği, bu konudaki mevzuatın oluşturulmasında kilit rol 
oynamış ve Organik Tarım Yasası’nın yapımı aşamasında Tarım ve Köy İşle-
ri Bakanlığı’na danışmanlık yapmıştır.

Fiziksel altyapı eksiklikleri arasında sadece organik ürünlere ait bir ha-
lin olmaması, depolama yerlerinin olmaması ve ulaşım sürecindeki kontrol 
eksikliği sayılabilir. Pazar yerleri açısından ise farklı belediyelerin sunduğu 
farklı fiziksel altyapı özellikleri ve kısıtlar söz konusu.

Organik tarımla uğraşan çiftçiler finansal hizmetlere erişimde zorluk 
yaşamaktadır. Bu zorluklar arasında devletin tarıma yeterince destek verme-
mesi ve Ziraat Bankası kredilerinin, özellikle faiz yükü dolayısıyla, yeterli ol-
maması sayılabilir. Halka hizmet sunmak isteyen başka belediyeler de ilçele-
rinde ekolojik pazar kurulmasını istemelerine rağmen bir ekolojik pazarın 
kuruluş maliyetini, hazırlık ve üretim planlaması bakımından maliyetlerini 
yüklenme konusunda çekingen davranmaktadırlar.20 Buğday Derneği’nin 
ise bu maliyeti yüklenecek bir maddi gücü yoktur. İstanbul’da dört pazarın 

19 Turkiye Istatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr
20 Bu açıdan Kartal Belediyesi bir istisna teşkil eder, Kartal Belediye Başkanı ilçesinde % 100 Ekolo-

jik Pazar açılmasının öncesinden beri Buğday üyesidir.



7. buğdayın hikâyesi: türkiye’de tabana dayalı bir ekolojik yaşamı destekleme derneği olmak 163

kontrolü için ayrı ayrı çaba sarf edilmekte, çiftlik ziyaretlerinin yapılması 
için, pazarların kurulması için ayrıca insan çalıştırılmakta ve ek bütçe gerek-
mektedir. Açılan her yeni pazar derneğe ayrı bir maliyet getirmektedir.

Karşılaşılan bir başka engel ise talebin yeterince artmamış olmasıdır. 
Ekolojik ürünlerin fiyatlarının konvansiyonel ürünlere oranla biraz daha 
yüksek olması bu ürünleri geniş kitlelerin ulaşımından uzak tutmaktadır.

“Soru tam tersi olmalı. Diğer (konvansiyonel) ürünler nasıl bu kadar ucuz 
diye sormak lazım...”

Gizem Altın Nance-Buğday İletişim Direktörü, 2009’dan günümüze

Sonuçta % 100 Ekolojik Pazar örneğinde birçok engelle karşılaşılmış-
tır. Bunların bir kısmı organik ürün hale girdiği takdirde takibinin yapılama-
yacağı gerçeğinde olduğu gibi mevzuatla ilgiliydi ve Organik Tarım Kanunu 
ile aşıldı, ki Buğday, bu kanunun çıkması için bizzat çaba sarf etmiştir. Hal-
den muaf olmanın getirdiği başlıca faydalar arasında organik ürün için vaz-
geçilemez bir özellik olan izlenebilirlik, üretici ve tüketicinin fiilen buluşması 
ve üreticinin, ürününün hale girmesi durumunda maruz kalacağı ek maliyet-
ten korunmuş olması sayılabilir. İlk pazarın kurulum aşamasında, mevcut in-
san ilişkileri kullanılarak belediye ile iletişim kurulmuş ve ikna edilmiştir. Pa-
zarcılar Derneği’nin teamülleriyle % 100 Ekolojik Pazar’ın uyuşmaması yü-
zünden de sorunlar yaşanmış, aşmak için birçok toplantı yapılmıştır.

% 100 Ekolojik Pazar Projesi’nde insan tabiatı kaynaklı da birçok so-
run çıkmıştır. Bu engellerin bazıları iletişim yoluyla aşılabilmiş, insanlar ikna 
edilmeye, taviz vermeye, çıkar ve kişilik çatışmaları yönetilmeye çalışılmıştır. 
Buğday ekibi, bu engellerin her projeleri için geçerli olduğu kanısında, ancak 
özellikle pazarlarda çözümün işbirliğiyle sağlanabileceğini ve bölünme yaşa-
nırsa sorunların derinleşeceğini düşünüyor. Dernekte, tarafların birbirinden 
ayrılıp ayrı ayrı pazarlar kurdukları takdirde durumun sürdürülebilir olama-
yacağından ve ürün kalitesinin düşeceğinden endişe duyuluyor.

Buğday, her ay basında haberlerin çıkmasını sağlıyor, ki bu pazara 
doğrudan para girişi şeklinde katkısı olmasa bile halkla ilişkiler açısından 
önemli bir faaliyet. Bundan herkes, yani bütün ekolojik ürün piyasası fayda-
lanıyor. Buğday’ın çok önemli bir farkı yayın yapıyor ve sonuçta çok sayıda 
insana ulaşıyor olması. Güçlü bir iletişim ağı yaratmış durumda.

“Bu iletişim ağından bıkmadan tekrar tekrar bahsedilmesinin çok büyük 
önemi var çünkü Buğday bu iletişim ağı sayesinde projelerini yürütüyor.”

Oya Ayman
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TaTuTa
Uzun adı “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Ta-
kası” olan projenin akıllara düşüşü, 1993-2002 kırsalla bağ oluşturma ve tü-
keticide ekolojik yaşam bilincini geliştirme dönemine rastlar; bunu UNDP-
GEF/SGP fonlarıyla 2003’te proje geliştirme ve 2004-2006 altyapı kurma sü-
reçleri izler. Bugün proje kendisini sürdürmektedir.

Projenin sürmesinde Ford Otosan’dan araç tahsisi, Atlas Dergisi’nden 
fotoğraflama ve kartografya desteği, Kutupayısı Belgesel Yapımdan, AD 
Vakfı, KEMAV, Pastoral Yaşam’dan destekler ve çeşitli yörelerden ekolojik 
çiftçi ailelerinin destekleri önemli rol oynamıştır. TaTuTa21 çiftlikleri ile zi-
yaretçiler ve gönüllüler arasında eşleştirmeyi ve tüm rezervasyon işlemlerini 
2007’den itibaren GENÇTUR yapmaktadır. 2003’te 25 çiftlikte başlayan 
proje, bugün 30 farklı noktadaki 60 civarında çiftliğe ulaşmıştır. Proje geçti-
ğimiz birkaç yıl boyunca fazla kaynak kullanmadan çiftçi eğitim ve tanıtım 
bütçesi gibi bazı eksikliklere rağmen kendini sürdürebilmiştir. Mart 2011’de 
yapılan Runtalyanın Adım Adım destekçilerinden gelen bağışlar sayesinde 
TaTuTa’ya 40’tan fazla yeni çiftlik eklenebilecektir.

Yurtdışı tanıtım desteği ECEAT ve WWOOF tarafından sağlanmakta 
olan projenin ziyaretçilerinin yarısı yabancı ülkelerden gelmektedir.22 2006 
yılında, 13 değişik ülkeden toplam 900 geceleme yapılmış olup bunun 738 ta-
nesi gönüllülere aittir. Ziyaretçilerin % 70 kadarı kadın, % 50’si 25 yaşın al-
tında, % 40’lık bölümü de 25-35 yaş arasındadır. Geri kalan kısmı çocuk ve 
55 yaş üstü olan ziyaretçilerin en çok tercih ettiği çiftlikler Marmara Bölge-
si’ndedir.

TaTuTa23 projesinin ana amacı Türkiye’deki ekolojik tarım ile geçinen 
çiftçi ailelerine maddi, gönüllü işgücü ve bilgi desteği sağlamak yoluyla eko-
lojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilir kılmaktır. TaTuTa sistemi Gönül-
lü Bilgi ve Tecrübe Takası; Tarım Turizmi şeklinde iki yönlü işlemektedir. Bi-
rincisinde, ekolojik üretimin teknik, pazarlama, sosyal ve çevresel boyutların-
da bilgi sahibi kişiler, gittikleri çiftliklerde bilgi, deneyim ve işgüçlerini payla-
şırken yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçları çiftlik tarafından karşılanmakta-
dır. Sosyal bir kaynaşma yaşayan gönüllüler aynı zamanda yereldeki gerçek 
tecrübeye ve buna dayalı bilgiye ulaşırlar. Tarım Turizmi işleyişinde ise ken-
dilerini ekolojik tarıma adamış çiftçilere, ekolojik üretimi sürdürebilmeleri 

21 Buğday, 25 Nisan 2011. http://www.bugday.org/portal/projeler.php?pid=41.
22 Ekolojik Kırsal Turizm ve TaTuTa Deneyimi - Güneşin Aydemir sunum.
23 TaTuTa Projesi, Bugday websitesi. http://www.bugday.org/portal/projeler.php?pid=41
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için, ücret karşılığında evlerinde kalan ve aile sofrasını paylaşan ziyaretçiler 
tarafından ek maddi destek sağlanır. Bu durum, kültürler arası alışverişi sağ-
lamanın yanında, tüketici-üretici arasındaki ilişkilerin şeffaflaşması ile birey-
lerin ekolojik döngülere ve birbirlerine karşı sorumluluk bilincinin gelişmesi-
ne de destek olur.

Sonuçta, ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar, bireyler ve 
farklı kültürler arasındaki iletişim güçlenir; ekolojik üretimin öncelikle kırsal 
nüfus için, doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması 
yönünde sağlıklı örnekler çoğaltılır; şehirliler ekolojik çiftliklerdeki yaşamı 
deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirir ve gün-
lük yaşamlarında daha fazla uygular; tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk el-
den ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşılır; ve doğa dostu üretim ve tü-
ketim modelleri desteklenerek, toprak, hava, su kalitesinin, biyolojik çeşitlili-
ğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde devamına katkı 
sağlanır.

Projenin diğer çıktıları arasında TaTuTa web sayfası; Kutup Ayısı Bel-
gesel Yapım tarafından hazırlanan TaTuTa tanıtım filmi, TV ve radyo kanal-
larında, ulusal medyada çok sayıda kapsamlı yayın, Atlas Dergisi tarafından 
yapılan fotoğraf arşivi ve hazırlanan yöre haritaları, TaTuTa ziyaretçi rehber-
leri, ekolojik çiftçi veri tabanı ve iletişim ağı ki çiftçiler aralarında ürün ve to-
hum takas ediyorlar, yıllık çiftçi bilgi tecrübe takası ve örgütlenme toplantı-

ŞEKİL 7.3
TaTuTa Çiftlik Bölgeleri

Kaynak: TaTuTa Çiftlik Arama. http://www.bugday.org/tatuta/index.php
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ları; yüzlerce ziyaretçi ve ev sahibi çiftçi aileler arasında tanışma, dostluk, 
paylaşım ve destek sayılabilir.

Projenin ayrıca sosyal etkileşim, doğa ile uyumlu yaşam biçimleri ve 
doğanın korunması için eğitim ve bilinç oluşturma, insan gücü desteği ile kır-
sal kalkınmaya gelir desteği gibi toplumsal ve çevresel faydaları da vardır.

BAHÇE
1998 yılında Buğday, çalışmalarının merkezini İstanbul’a taşıdığında ortak 
niyet, tüketimin yoğun olduğu şehirde tüketicinin dahil olduğu ekolojik çö-
zümler üretilmesini ve modeller yaratarak şehirde de ekolojik yaşam için du-
yarlılığın artırılmasını sağlamaktı. Bu niyet doğrultusunda yürüttüğü proje-
lerden biri olan BAHÇE projesinin tohumları, Buğday üyesi Hakan Kök’ün 
2005 yılında iki yıllığına derneğin kullanımına tahsis ettiği araziyle atıldı. 
Tahsis edilen ve sabit yatırımları üstlenilen arazide kurgulanan BAHÇE Pro-
jesi, Buğdayın merkezinin bulunduğu İstanbul’da doğru üretim-tüketim mo-
deli oluşturmayı hedefleyen “yerel” bir çalışma niteliği taşıyor.

BAHÇE’deki üretim-tüketim döngüsünün planı Buğday ekibi tarafın-
dan yapıldı; tarımsal faaliyetlerde profesyonel danışmanlık alındı, tüm tarım-
sal faaliyetler ekolojik tarım prensiplerine uygun olarak yetkili bir kontrol ve 
sertifikasyon firmasının gözetiminde gerçekleştirildi. Ticari hedef gütmeyen 
bu model çalışmada, proje ihtiyaçları 100 hami (katkı sağlayıcı) ve diğer des-
tekçiler tarafından karşılandı, ürünler proje ekibince tüm katılımcılara pay-
laştırıldı. Arazi tahsisi ve sabit yatırımlar dışındaki 2005 yılı için asgari 30 bin 
TL olarak öngörülen proje giderleri, 100 hami tarafından 300 TL destek ve-
rilerek karşılandı. 100 proje hamisi, proje hakkında bilgilenme, projeyi sü-
rekli izleme ve projeye katkı vermenin yanı sıra yıl içerisinde 20 hafta süresin-
ce bahçe ürünlerinden oluşan birer kutu aldılar. 2006 yılında 500 TL maddi 
destek ile 135 hami BAHÇE projesine katkı sağlamaya devam etti.

BAHÇE’de üretimde verimliliği yükseltmek için mevsimsel ve yerel 
özellikler göz önünde bulunduruldu, dönüşümlü ekim planlarının azami ürün 
çeşidi içerecek şekilde ve hamilerin önerileri doğrultusunda yapılmasına özen 
gösterildi. Projenin yürütüldüğü iki yılda BAHÇE’de yaklaşık 100 ton olmak 
üzere 30 kadar sebze, meyve, tıbbi bitki üretildi. 300’ü aşkın konuğun ziya-
ret ettiği BAHÇE aynı zamanda ekolojik tarım yöntemleri konusunda yerin-
de bilgi almak isteyenler için bir laboratuvar alanı oldu.

Bu projeyi motive eden etkenler çok çeşitlidir, bunların arasında eko-
lojik üretim yapan çiftçiye pazarlama güvencesi sağlanması; tüketici kitlelerin 
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sağlıklı ekolojik ürünlere erişebilmesi; ekolojik üretici ve tüketici işbirliği ve 
iletişiminin kurulması; üretim ve tüketim zincirlerinde “birey bilincinin” art-
ması; çocuklarımızın toprak ile teması; şehirlere yakın doğal alanların korun-
ması; taze sebze-meyvede yerel ve mevsimsel tüketimin teşvik edilmesi; ekolo-
jik tüketim kooperatiflerinin, tüketici örgütlenmelerinin oluşması; ürün am-
balajında sepet, kese kâğıdı gibi doğa dostu uygulamaların örneklenmesi; ça-
lışanların ve katılımcıların ekolojik yaşam uygulamaları hakkında eğitimi sa-
yılabilir. BAHÇE’de ekolojik tarım denemelerinin yapılması ve sonuçlarının 
yayımı ve uluslararası, akademik bilgi ve deneyimin yerelde uygulanması ve 
paylaşımı da projenin amaçlarından biridir.

BAHÇE projesi kentli tüketicilerin ekolojik tarımı desteklemesi ve gü-
venilir, sağlıklı ürüne kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan bir kooperatif mode-
li sunmuştur. Bu model Ankara Güneş Köy Kooperatifi tarafından uygulan-
mış ve pek çok benzer girişime de örnek olmuştur. Projenin gerçekleşen he-
defleri arasında doğa ile uyumlu tekniklerle sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi; 
bu süreçte yer alan tarafların ekolojik tarım teknikleri ve felsefesi konusunda 
bilgi ve tecrübe edinmeleri; ürünlerin proje destekçileri ile ihtiyaç sahipleri 
arasında paylaşım ve tüketiminin gerçekleşmesi; üretim-tüketim döngüsünün 
her adımının izlenerek ve kayıt altına alınarak edinilen deneyimin paylaşılma-
sı; ekolojik tarım uygulamaları konusunda çiftçiler, tüketiciler, yerel yöne-
timler, eğitimciler, çocuklar için bir eğitim alanı olması sayılabilir.

İki yıl devam eden BAHÇE projesi, 2007 yılından itibaren Hakan Kök 
tarafından ‘’Saklıköy - Organik Bostan‘’ adı altında Buğdaysız sürdürülmek-
tedir.

Kutu Projesi24

İster şehirdeki potansiyel tüketiciyi belirlemenin bir yöntemi olarak, isterse 
sağlıklı beslenmek ve çevresindekileri de sağlıklı beslemek isteyen şehirli dost-
ların ihtiyacını karşılamak için hayata geçmiş olsun, birçok Buğday dostunun 
evine, BAHÇE öncesine rastlayan bir dönemde var olduğu kadarıyla ekolojik 
ürünlerle doldurulmuş kutular geldi. Pilot uygulaması 2001-2002 yıllarında 
Çıralı Ekolojik Ürün Üreticileri Kooperatifi ile yapılan ve daha sonra sistemin 
kurulmasıyla ilk sevkiyatı 30 Ocak 2003 tarihinde yapılan projenin adını es-
ki dostlar, ESAS (Ekolojik, Sağlıklı, Adil, Sürdürülebilir) olarak hatırlayacak-
lardır, proje sorumlusu da Kayhan Yiğitler.

24 Buğday üyesi Yonca Demir’in hatırladıkları ve e-posta kayıtları.
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Elektronik posta ile tüketiciye gönderilen haftalık ürün listesi ve sipa-
riş formu belli bir tarihten önce doldurulur, ESAS ekibine gönderilir ve sevki-
yat günü evlere ürünler teslim edilirdi. Eksikler ve şikâyetlerin iletişimi e-pos-
ta yoluyla veya sevkiyat sırasında yapılır, tüketiciler karşılarında sorun çözü-
cü, güler yüzlü, ekolojik ürünler ve üretim şekilleri konusunda bilgili kişiler 
bulurlardı.

Günümüzün internet dükkânlarının başlangıç noktası olan ve daha 
çok reçel, bal, pekmez, zeytin, zeytinyağı, tahıl, bakliyatlar gibi paketli ve bu-
lunabildiği kadarıyla az miktarda mevsiminde sebze-meyve gönderilen ESAS 
projesi, ne yazık ki uzun ömürlü olmadı ve 27 Haziran 2003 tarihinde son 
sevkiyatını yaparak bitti. Kapanış mektubu proje sorumlusunun olduğu ka-
dar tüketicisinin de hissiyatını anlatır.

“Sevgili Dostlar,
30 Ocak’tan bu yana (Mayıs hariç) her hafta sizlere duyuru ve ürün liste-
mizi gönderdik. Gelen her sipariş bizi heyecanlandırdı ve inancımızı tazele-
di. Size ulaştırdığımız her ekolojik ürün sevincimizi artırdı. Sizden aldığımız 
her övgü gururumuzu okşadı, eleştiri ve şikâyet doğruyu, iyiyi, güzeli bul-
mak için çalışmaya zorladı bizi. Evlere ekolojik ürün dağıtım servisimizin 
başladığı günden bu yana her yönüyle yoğun bir dönem geçirdik. Çok ça-
lıştık, çok yorulduk, çok öğrendik, çok sevindik.

Ekolojik ürün dağıtım işi yapan ticari bir şirket olmamıza rağmen, gö-
nüllü bir kuruluş gibi çalıştık. İşin bütün safhalarında zihinsel ve duygusal 
anlamda çok kazanımlarımız oldu. Ancak maddi olarak bu işe ayırdığımız 
kaynaklar (finansman, mesai vb.) açısından içinde bulunduğumuz tablo bu 
işin bizim açımızdan “sürdürülebilirlik” özelliğinin olmadığını gösteriyor. 
Bu nedenle, ekolojik ürün dağıtımını bugünkü koşullar altında bırakmak 
durumundayız. Hepinize bugüne kadar bize verdiğiniz destek için çok te-
şekkür ederiz. Umarız bu küçük deneme ilerde başka kişilerin başarılarına 
ışık tutar.

Önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günleri son bir dağıtım yapaca-
ğız. Son dağıtım olması nedeniyle, ürün fiyatlarında belirgin miktarda indi-
rim yaptık.

Bu dağıtım için siparişlerinizi 24 Haziran (Salı) akşamına kadar ...
Saygılarımla,

ESAS Proje Sorumlusu”

Ürün listesinin arkasında tüketiciye, İstanbul’da organik ürün bulabi-
leceği başka noktaların, adres ve telefonlarını verecek kadar idealist olan 
ESAS projesi sürdürülebilir olamadı ama birçok tüketiciyi önce BAHÇE son-
ra da % 100 Ekolojik Pazar projelerine hazırladı.
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Çamtepe Ekolojik Yaşam, Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi25

Halihazırda kırsal ofis olarak da işlev gören Çamtepe, derneğin İstanbul ofis 
faaliyetlerini destekleyecek yapıda tasarlanmış olup Buğdayın kırsal tecrübe-
lerini yerel uygulamalara dönüştüreceği, çiftçi ve diğer eğitim çalışmaları ve 
alternatif yaşam modellerine hizmet verecek bir merkezdir.

Projenin önemi öz kaynakları ile ayakta duran kırsal model oluştur-
masındadır. Yöresel, ekolojik tarım ve diğer doğa dostu üretimler konusunda 
eğitim çalışmaları yürütmek, ekolojik yaşam değerlerine saygılı yaşam ortam-
ları, bireyler arasında iletişim ve işbirliği için kolaylaştırıcılık yapmak hedef-
lerindendir. Bunların yanında ekolojik mimari ve yapı malzemeleri modelle-
meleri, yaşam okulu, eğitim model ve araçlarının geliştirilmesi, paylaşımı, 
sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerjinin etkin kullanımı 
programları gibi alt hedefleri vardır.

Bu proje Buğday Derneği’nin diğer işlerinden farklı olarak şu anda 
dernek karar mekânizması ve finansal aktiviteleri ile ilişkilendirilmeden, ku-
rulması muhtemel bir kardeş vakıf, dernek şubesi ya da başka bir yapı olarak 
hizmet etmek üzere bir grup dernek üyesi tarafından finanse edilmekte, yürü-
tülmekte ve yeni ortaklarını aramaktadır.

SORUNLAR VE KISITLAR

Finansal Yapı Kaynaklı Sorunlar ve Çözümler
Derneğin gelirleri, Buğday dostlarının kişisel bağışları, gönüllü emek, ayni 
katkılar ve aidatlar şeklinde özetlenebilir. Projeler için fonlar, dergi için abo-
nelikler ve reklam, onu izleyen rehber içinse yine reklam temel gelir kaynak-
larıdır.

Derneğin düzenli gelirinin, miktarı genel kurul tarafından günün ko-
şullarına göre tespit edilen, yıllık üye aidatlarından olmasına rağmen 1.000’in 
üzerinde üyesi olan derneğin ne yazık ki düzenli aidat ödeyen üye sayısı 200’ü 
çok az geçer.26 Bunun sebeplerinden bir tanesi derginin dernekten önce var 
olması ve dergi aboneliklerinin, derneğin ilk yıllarında, aynı zamanda üyelik 
olarak yanlış algılanması olmuştur. İnsanların kendileri için yaşamsal önem 
taşıyan ekolojik yaşamı ve ekolojik tarımı destekleyen bir derneğe üyelik ko-
nusundaki tereddütlerinin sebebi Buğday tarafından anlaşılamamış noktalar-
dan biridir.

25 Buğday web sayfasından özetlenerek aktarılmıştır.
26 Victor Ananias’ın ölümünün ardından üyelik çalışmalarına hız verilmiştir.
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Tüzükte de ayrıca bahsedildiği gibi, Buğdaya bugüne kadar çeşitli bi-
reysel ve kurumsal nakdi bağışlar ve derneğe mobilya, TaTuTa için araç tah-
sisi, BAHÇE için arazi tahsisi gibi mal bağışları yapılmıştır. Bu doğrudan mad-
di katkılar, bireylerin ve kurumların fotoğraflama, tarama, baskı, belgesel ya-
pımı, yazı, araştırma gibi hizmet bağışları, derneğin faaliyetlerini sürdürmesi-
ni sağlamakta önemli yer tutmaktadır. Unutulmaması gereken önemli bir kat-
kı da çekirdek kadronun bizzat yaptığı maddi bağışlardan ve kişisel ilişkilerini 
harekete geçirip aldığı maddi yardımlardan gelir. Muhakkak ki projeler için, 
başvurulmuş ve alınmış fonlar vardır, ancak bu tür fonlar, sadece proje süre-
sinde kullanılmaları sebebiyle, derneğin kendini döndürmesine yeterli katkı 
sunamamakla birlikte projeleri mümkün kılmaktadır, bunların arasında Ta-
TuTa’nın altyapısında kullanılan UNDP,27 GEF/SGP28 fonu, Doğa Dostu Ta-
rım Projesi için alınan BBI-Matra, Hollanda Tarım, Çevre ve Balıkçılık Bakan-
lığı desteği sayılabilir. Yine tüzükte belirtilen düzenlemelerden sayılabilecek 
Runtalyada Adım Adım organizasyonuyla toplanan bağışlar sayesinde 2011 
yılında TaTuTa’ya 40’tan fazla yeni çiftlik eklenebilecektir.

Ayrıca, 2010 yılında bir iktisadi işletme kurulmuştur. Ekolojik Yaşam 
Rehberi bu işletmenin üzerinden yürümekte ve reklam geliri üretmektedir. 
Yine bu işletme yoluyla Kültür Bakanlığı için bir belgesel yapılmıştır.

Gerek doğal çevre gerekse sosyal ortam için sayısız fayda sağlayan Buğ-
day ne yazık ki mali sıkıntıdan kurtulamadı. Bunun ilk belirtisi, Buğday Res-
toran’ın, gelir-gider dengesinin kurulamaması nedeniyle sürdürülebilir olama-
masında görülüyor. Arkadan gelen Buğday Dergisi’nin matbaa borcunu öde-
meye ve derginin maliyetini karşılamaya ise, yayın yönetmeni, yazar ve fotoğ-
rafçılarının hepsi gönüllü çalıştığı ve ücret almadığı halde, dergi satışları ve 
abonelikler, büyük bir kurumsal abonenin var olduğu dönem haricinde, yeter-
li olmadı. Birçok önemli ve çok ortaklı projeye imza atan Buğday Derneği, ço-
ğu zaman kira, vergi ve maaşları ödemekte zorluk çekti. Ancak buna karşın 3 
yıl öncesinde çok yüksek miktarda olan borçlarını da gelen maddi ve ayni des-
teklerle kapatmayı başardı. Yaşanan mali sıkıntıların aşılabilmesine ve her şe-
ye rağmen derneğin sürdürülebilir olmasına, aynı zamanda, Buğday Derneği 
yönetim ve çekirdek kadrosunda yer alan birkaç kişinin zamanlarını herhangi 
bir maddi karşılık beklemeden derneğe ayırabilmeleri ve yüksek etkili çalışma-
lar yapmaları olanak vermiştir. Ancak Ashoka’dan üç seneliğine Viktor Ana-
nias’a ve arkasından yine üç senelik bir dönem için Güneşin Aydemir’e verilen 

27 UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı.
28 GEF: Küresel Çevre Fonu ve SGP: Küçük Destek Programı.
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desteklerin, mali sıkıntıların derinleşmesini geçici bir süreliğine azaltmasından 
da görüleceği gibi, bu kadar etkili çalışma yapan bir derneğin Türkiye’de bir 
yandan vergi öderken sadece üye desteğiyle ayakta kalması çok zordur.

Sonuç olarak, Buğdayın faaliyetlerine ve yönetim biçimine baktığımız-
da mali sıkıntıların asıl kaynağının felsefi olduğunu söyleyebiliriz. Buğdayda 
yapılması gereken işler her zaman yapılır. İnanılmış, doğru bir şey varsa bu-
nun gerçekleştirilmesi önceliklidir ve ne harcama gerekirse yapılır. Paranın 
olmaması bir engel teşkil etmez, insanlar kendi kaynaklarını kullanırlar, kişi-
sel ilişkiler seferber edilir, bu arada kredi kartı, kira ve vergi borçları birikir. 
Aslında takas tipi geleneksel bir yöntemle alışveriş yapmak isteyen Victor 
Ananias ve arkadaşlarının günümüzün ekonomik dünyasıyla ve sistemiyle 
bağdaşması mümkün değildir haklı olarak.

“Diyeceğim, Buğdayın finansal sıkıntısının sebebini Buğdaya yüklemekten-
se çürümekte olan toplumsal düzende aramak, hatta bu başıbozuk dünya-
da halen var olabildiği ve devam edebildiği için de finansal krizleri çok iyi 
yönetmiş kurumsal bir örnek olduğunun altını çizmekte fayda var. Finan-
sal sıkıntısı bir zafiyet değil. Halen devam edebilmesi bu maharetine daya-
nıyor.”

Güneşin Aydemir

Özetlersek, finansal kriz Buğday’ın bir gerçeği olarak sürüyor ve bu-
nunla başa çıkmak için her yol deneniyor. Düzenli olarak muhasebeci, ulus-
lararası bir denetleme şirketi ve maliye tarafından denetlenen dernek, bağış-
larla ve Buğday’a inanan ve maddi durumu olan bireylerin katkılarıyla ken-
dini döndürüyor. Üye sayısını arttırma çalışmaları hızlanmış durumda. Kuru-
lan iktisadi işletme ise şimdiden rehberi döndürecek kadar reklam gelirini ge-
tirmiş durumda, önümüzdeki dönemde derneğe destek olacağı umuluyor. 
Çamtepe bir umut kaynağı; eğitimler veriliyor ve çeşitli etkinlikler düzenleni-
yor; artık değer üretilirse derneğe de katkıda bulunması söz konusu. Buğday 
markasının sertifikasyonu ve markanın görünürlüğünün arttırılması yönünde 
çalışmalar var. Projeler ise çeşitli uluslararası ortaklıklarla yürütülüyor. Sıkı 
bir şekilde bütçe yönetimi yapılarak ve insanların da anlayış göstermesiyle 
hareket yolunda devam ediyor.

Mevzuat Altyapısındaki Kısıtlar
Bu başlıktaki en önemli husus vakıf kurulamamış olmasıdır. Vergi yükümlü-
lüğü olmayan bir “Buğday Vakfı” bugün aynı işleri yapan Buğday Derne-
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ği’nin ödemek zorunda bırakıldığı vergilerden muaf olur, dolayısıyla mali açı-
dan daha az zorlukla karşılaşırdı.

İnsan Kaynağı Özellikleri
Buğday’ın etrafında çok sayıda kaliteli ve bilgili insan bulunmaktadır. Hepsi 
kendi konusunda uzmandır ancak böyle bir yapıda aranan en önemli ortak 
özellik, ahlâk ve bütüne inanan bir felsefeye hizmet ederek ve paylaşarak sağ-
lanan sürdürülebilirliktir. Ayrıca gelenekleri gözlemlemek projelerin yürütül-
mesinde ilham verici olmaktadır, var olan bilgi birikimi ve geleneklere göre 
yapılan araştırma sayesinde ilerleme kaydedilmektedir.

Yüzlerce gönüllünün yolu Buğday ofislerinden geçmiştir, bu anlamda 
Buğday Derneği başlı başına bir okul gibidir. Ayrıca düzenli olarak 5-7 ücret-
li çalışan istihdam etmektedir. 2007’den beri ofis sekreterliğini yapan Selma 
Yılmaz örneğinde olduğu gibi çalışanların iş tanımı ise oldukça geniştir, ofis 
işlerinden dernek faaliyetlerine, mutfaktan adliyeye, abonelik ve üyelikler-
den, gönüllü organizasyonuna kadar yapılması gerekenlerin takipçisi olmayı 
gerektirir.

İşlerinde gönüllü olsun ücretli olsun insan emeği oranı çok yüksek olan 
dernek, insan kaynağı konusunda bazı sıkıntılar yaşamaktadır. Bireyin, Buğday 
ile ilişkisinin sürebilmesi için, yaşam ve düşünce tarzının da hareketle uyumlu 
olması gerekir. Kişilerin gönüllü de olsa, maaş da alsa Buğday’da çok uzun sü-
re çalışamadıkları görülmüştür. Buğday’da her dönem eğitimli genç insanlara 
yatırım yapılmakta fakat bu kişilerin büyük bir kısmı karşılaştıkları ilk zorluk-
ta Buğday’la çalışmaktan vazgeçebilmektedirler. Güneşin Aydemir’e göre 
“Kendini vakfetmeye niyetli insan bulmak zor. Buğday’ın stabil bir ekibi var, 
bunlar başından beri olan kişiler.” Sonuçta insan kaynağı konusundaki sıkıntı-
lar projelerin devamlılığı ve etkileri açısından krizlere dönüşebilmektedir.

SONUÇ
Ekolojik yaşam kavramını Türkiye’de gündeme getiren, insana ve doğaya bü-
tünsel yaklaşılması gerektiğini yayınlarıyla, toplantılarıyla, atölyelerle öğre-
ten, ekolojik pazarı yoktan var eden ve sürekli gündemde tutarak yüzlerce 
çiftçiye ekolojik ürünü için satış kanalı açan, birçok doğal ürün dükkânını 
sürdürülebilir kılan, restoranlara “organik menü” girmesini sağlayan, inter-
nette ekolojik sertifikalı ürünler satılan dükkânların açılmasını mümkün kıla-
rak birçok kişiye istihdam sağlayan ve ekolojik yaşam bilgisinin yayılmasın-
da önemli rol oynayan bir oluşumdur Buğday.
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Fikrinin, hareketinin, derneğinin kurucusu Victor Ananias’ın ölümü 
ile Buğday bir dönüm noktasında. Aynı anda birkaç kişiymiş gibi üreten ve 
çok sevilen bir insanı kaybeden hareketin nereye gideceği kesinlik kazanmış 
değil. Victor’un üzerindeki iş yükü dernek çalışanları, yönetim kurulu üyele-
ri ve gönüllüler arasında paylaşılarak projelerin yürütülmesi sağlanmış du-
rumda. Derneğe üye kazandırma çalışmalarına da yeni bir enerjiyle devam 
ediliyor. Buğday dostlarının da bu çok değerli oluşumu yaşatacaklarına dair 
umut veren belirtiler var.

Kaynakça
Oya Ayman ile sohbet.
Güneşin Aydemir ile sohbet.
Gizem Altın Nance ile sohbet.
Buğday websitesi. www.bugday.org
Ekolojik Pazar websitesi. ekolojikpazar.org
Güneşin Aydemir, “Ekolojik Kırsal Turizm ve TaTuTa Deneyimi” sunumu.
Enver Özeren ile sohbet.
Demir, A. Y., “The Development of Turkey’s Domestic Organic Market through an Alter-

native Food Supply Chain: Istanbul’s First 100% Organic Bazaar”, 2012. Yayına gön-
derilmiş sürüm.

Özbilge, Z., “An Analysis of Organic Agriculture in Turkey: the Current Situation and Ba-
sic Constraints”, Journal of Central European Agriculture 8(2), 2007, s. 213-222.
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Vaka Yazım Atölyesi Modeli:  

Çıkış Noktası - Gelişimi ve Metodoloji
Gökhan Dikmener

“Vaka Yazım Atölyesi” (Case Writeshop), çalışılan alanda sahadaki 
önemli ve henüz belgelendirilmemiş vaka örneklerini inceleyerek, 

bunları kısa süre içinde raporlamayı ve akademik niteliklere sahip materyal-
lere dönüştürmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir. “Klasik Yazım Atöl-
yesi” metodunun bir türevi olarak ortaya çıkmış ve bu metodun güçlü yönle-
riyle, “UNDP GIM Research Overview: Case Structure Guide and Outline” 
vaka oluşturma formatını birleştirmiştir. Bu yöntem ile vakalar, farklı bilgi 
kaynaklarından yararlanılması ve süreçlere dahil olan vaka aktörlerinden bil-
gi edinilmesi yoluyla, hızlı ve etkin bir biçimde profesyonel çalışmalar olarak 
kayıt altına alınmaktadır. Bu şekilde, gelecekte aynı konu hakkında veya ben-
zer vaka incelemelerinde başvurulması için bir ön çalışma ortaya konmakta 
ve daha derin saha araştırmalarının kolaylaşması sağlanmaktadır.

UNDP ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında geliştirilen Vaka Ya-
zım Atölyesi modeli, ilk kez Türkiye’de sosyal girişimcilik araştırmaları üze-
rinde uygulanmıştır. Sahadan seçilen beş sosyal girişimcilik ornegi (Çöp(m)
adam, Alternatif Yaşam Derneği, GENÇTUR, Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı, Buğday) bu yöntemle incelenmiş ve ortaya çıkan veriler “UNDP Büyü-
yen Kapsayıcı Piyasalar” (GIM) vaka formatına uygun olarak yazılı hale ge-
tirilmiştir. Yürütülen bu çalışmanın temel amacı, toplumda dezavantajlı 
gruplara hizmet sağlayan sosyal girişimcilerin “Kapsayıcı İş Modelleri” çer-
çevesindeki deneyimlerini aktarmalarını sağlamak ve akademik literatürdeki 
örnekleri çoğaltmak olarak belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler “Büyüyen Kap-
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sayıcı Piyasalar: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Örnekleri” konferansında su-
nulmuştur.

ÇIKIŞ NOKTASI VE GELİŞİMİ
Vaka Yazım Atölyesi yönteminin başlangıç noktası, özel sektörün kalkınma-
ya katkı sağlayan iş modellerini incelenmek ve modellendirilmek istenmesi, 
ancak ihtiyaç duyulan dokümantasyon ve önbilgilere ulaşılamamasıdır. Bu ek-
sikliğin temelinde; özel sektörün faaliyetlerini belgelendirecek zaman, kaynak 
ve motivasyona sahip olmaması, vaka yazımı gibi klasik akademik çalışmala-
rın uzun sürmesi ve çıktıların geç elde edilmesi, rekabet şartlarında özel sektör 
tarafından kullanılan iş modellerinin esnek olması ve klasik araştırma yöntem-
leri sonuç verene kadar geçerliliğini kaybedebilmesi, araştırmayı gerçekleştiren 
birey veya grubun kısıtları (zaman, verimli çalışma ve sonuç ortaya koyma ge-
reksinimi vb.) ve genel koordinasyon problemleri yer almaktadır.

Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir model olarak, Filipinler’de Inter-
national Institute of Rural Reconstruction tarafından da başarıyla uygulanan 
Yazım Atölyesi metodu araştırılmıştır.1 Kalkınmakta ve en az gelişmiş ülke-
lerde kırsal kalkınma alanındaki en iyi uygulamaların belgelendirilmesinde 
kullanılmış olan bu model, sahada yer alan bilgilerin uygulayıcılardan ve fay-
dalanıcılardan hızlı bir biçimde derlenerek yazılı belgeler haline getirilmesini 
sağlamaktadır. Özellikle kendiliğinden gelişen ve en iyi uygulama haline ge-
len pratiklerin belgelendirilmesi ve paylaşılması amacıyla kullanılmaktadır.

Toplumun kendi sorunlarına çözüm olarak kendisinin ürettiği, yararlı 
ve kalkınma etkisi olan bu modellerin yaygınlaştırılması, tanıtılması ve belge-
lendirilmesi istendiğinde sahada doğrudan geliştiriciler ve faydalanıcılardan 
bilgi almak gerekmektedir. Geliştirici ve faydalanıcıların akademik kısıtları, 
bu yönde bir amaçlarının ve buna ayıracak kaynaklarının olmaması yazım 
atölyesi yönteminin doğmasına neden olmuştur.

Yoğun etkileşimli ve çok katılımlı olarak gerçekleştirilen yazım atölye-
si yöntemi, sonucunda katılımcıların aktardığı bilgilerin analiz edilip işlene-
rek belgelendirildiği bir atölye çalışmasıdır. Yöntemin uygulanması sürecine, 
bilim adamları, araştırmacılar, sivil toplum üyeleri ve kamu yetkilileri dahil 
olabilmektedir. Model, belirlenen konuda deneyimlerini paylaşabilecek ve/
veya bunları yazıya aktarabilecek tüm kişi ve kurumları kapsamaktadır. Ya-
zım atölyesi uygulaması sırasında; katılımcılardan gerekli bilgileri alacak ve 

1 Mundy, P., E. Mathias ve I. Bekalo, “Out of Heads and On to Paper”, Lesia Magazine: 26-27, 
2006.
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oturumu yönetecek olan araştırılan alanda uzman bir moderatör, uzmanlar-
ca yazılıp sunulan ve yorumlarla değiştirilen taslakları düzenleyecek bir edi-
tör, görsel düzenlemeleri yapacak bir grafiker ve teknik destek ekibi hazır bu-
lunmaktadır. Öncelikli olarak katılımcılardan alınan bilgilerin araştırmacılar 
ve destek ekibin işlemesiyle oluşturulan ikinci veya üçüncü taslağın ardından, 
akademisyen ve editörlerin katkılarıyla yazım atölyesinin sonuna doğru bası-
lacak son taslak oluşur. Bu süreç sırasında vaka üzerinde belirleyici etkisi 
olan tüm katılımcıların katkısı alınması hedeflenmektedir.

Şu ana kadar uygulanmış olan yazım atölyesi çalışmalarında;

• Atölye oturumları 1,5-15 gün arası sürebilmekte,
• 15-150 arası katılımcı bulunabilmekte,
• 4-100 sayfa arası çeşitli hacimlerde yazılı belge ortaya konulabil-

miştir.2

“Vaka Yazım Atölyesi” yöntemi ise kısıtların benzerliğinden hareketle 
ortaya çıkmıştır. Her iki durumda da uygulamayı geliştirenlerin bunu belge-
lendirmek için amaç, motivasyon ve kaynak kısıtı bulunmaktadır. Buradan 
hareketle Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar girişimi kapsamında geliştirilen vaka 
analiz metodu ile “ Yazım Atölyesi” modelinin güçlü özelliklerini birleştiren 
ve iki metodu da içeren çok daha hızlı ve etkili bir araştırma metodu gelişti-
rilmiştir.

“Vaka Yazım Atölyesi” klasik “ Yazım Atölyesi”ne kıyasla daha az ki-
şiyle daha kısa zamanda gerçekleştirilebilen bir araştırma çeşididir. “Vaka Ya-
zım Atölyesi”nin geliştirilmesinde kısıtların benzer olmasından hareket edil-
miştir. Ancak süreci hızlandırmak için çalışma konusu olan özel sektörde gö-
rece daha iyi olan bilgiye ve belgeye ulaşma avantajı metoda dahil edilmiştir.

GIM vaka analiz metodu ise geliştirilen “Vaka Yazım Atölyesi”nin gü-
cünü aldığı diğer araştırma metodudur. Sahadan derlenen yüzü aşkın kapsa-
yıcı iş modelinin analizi sonucunda gözden geçirilerek iyileştirilmiş ve gelişti-
rilmiştir. GIM vaka analiz metodu kalkınmaya etkisi olan iş modellerinin bel-
gelendirilmesi alanındaki en iyi yapılandırılmış, birçok ülkede ve en çok sayı-
da uygulanmış olan metotlardan birisidir. GIM vaka analiz metodunun ama-
ca odaklı, iyi yapılandırılmış ve detaylı olması vakaların eksiksiz ve sağlam 
bir yapı ile yansıtılabilmesini sağlamıştır.

2 Mundy, P., E. Mathias and I. Bekalo, 2006. “Out of Heads and On to Paper”, Lesia Magazine, 
March: 26-27.
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“Vaka Yazım Atölyesi”nin uygulanması iki ana aşamada gerçekleş-
mektedir. Birinci aşama yazım ekibinin ulaşılan bilgi ve belgeleri analiz edip 
işlediği ve eksik bilgileri tespit ettiği masa başı araştırma sürecidir. İkinci aşa-
ma ise yüz yüze ve etkileşimli olarak gerçekleştirilen ve bir tam gün süren bi-
reysel ve grup mülakatlarıdır. Atölyenin gerçekleştirileceği gün katılımcıların 
uygun olduğu zamana göre belirlenmekte ve atölye öncesinde mevcut kay-
naklardan (basılı materyaller, röportajlar, gazete haberleri, dergiler, makale-
ler vs.) yararlanılarak bir ön taslak oluşturulmaktadır. Atölye çalışmasının 
gerçekleşmesinin ardından ise taslak akademik bir kurula gönderilerek basım 
öncesi incelenmekte ve son halini almaktadır. Bu noktada, Vaka Yazım Atöl-
yesi ve Klasik Yazım Atölyesi yöntemlerini birbirinden ayıran temel nitelikler 
Şekil 8.1’de özetlenmiştir.

ŞEKİL 8.1
Klasik ve Vaka Yazım Atölyeleri

Klasik Yazım
Atölyesi

Vaka Yazım
Atölyesi

Katılım düzeyi yüksektir.
15-150 arasında katılımcı

bulunmaktadır.

Katılım düzeyi daha
düşüktür. 5-10 arasında
katılımcı bulunmaktadır.

Daha yoğun etkileşim
beklenmektedir.

15-20 sayfa arası yazılı
doküman oluşturulmakta
ve akademik bir kurulun
incelemisinin ardından

basılmaktadır.

Atölye öncesinde mevcut
bilgiler kullanılarak bir

öntaslak oluşturulmakta ve
atölye çalışması 1 günde

tamamlanmaktadır.

Atölye süresi 1,5 ile 15
gün arasında

değişmektedir.

4-100 sayfa arası yazılı
doküman

oluşturulmaktadır.
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Vaka yazım atölyesi modeli, özellikle aktörlerin zaman kısıtının oldu-
ğu saha çalışmaları için uygun nitelikler taşımaktadır. “UNDP GIM Resarch 
Overview: Case Structure Guide and Outline”ın kullanılması da modelin bu 
yönünü güçlendiren diğer özelliğidir. Sahadaki yoksulları da kapsayan giri-
şim örneklerini vakaya dönüştürmek için detaylı bir yol haritası niteliği taşı-
yan ve 50’nin üzerinde soru içeren bu format, gerekli cevapların elde edilme-
siyle kısa sürede ortaya akademik bir çalışma çıkmasını sağlamaktadır. Vaka 
Yazım Atölyesi’nin bir gün süren atölye çalışması sırasında da burada bulu-
nan sorular tartışılmakta ve hızlı bir şekilde vaka yapısına oturtulabilecek bil-
giler kayıt altına alınmaktadır.

METODOLOJİ

Hazırlık Aşaması
“Vaka Yazım Atölyesi” yönteminde ilk adım, araştırma konusunun belirlen-
mesidir. Çalışılacak alan seçildikten sonra ise, sahadan araştırılan konuya yö-
nelik istenilen bilgi ve modelleri barındıran vaka örnekleri tespit edilir. Bu 
noktada diğer araştırmalara ve sosyal ağlara başvurulabilir. Daha sonra ise, 
vaka yazarlarını, gerçekleştirilecek atölyeyi yönetecek ve konu hakkında uz-
man moderatörü, taslakları düzenleyecek editörü ve diğer gerekli üyeleri içe-
ren “Vaka Yazım Atölyesi” ekibi oluşturulur. Belgelenmek istenen vaka/lar 
belirlendikten ve gereken ekip bir araya getirildikten sonra çalışmaya katıla-
cak vaka aktörleriyle iletişime geçilir ve kendilerine “Vaka Yazım Atölyesi” 
metodu tanıtılır. Vaka aktörlerinin yazım atölyesi sürecine katılmayı kabul 
etmeleri durumunda kendilerinden bir öntaslak hazırlanması için çeşitli kay-
naklar (kendileri ve/veya başkaları tarafından hazırlanmış olan basılı mater-
yaller, makaleler, röportajlar, sunumlar, raporlar vs.) talep edilir ve kendile-
rine atölye sırasında tartışılacak konu başlıkları gönderilir.

“Yazım Atölyesi” Aşaması
Vaka aktörlerine ve süreçte yer alan önemli paydaşlara uygun bir günde, iki 
oturum olarak atölye çalışması gerçekleştirilir. Öncelikle mevcut kaynaklar-
dan hazırlanan öntaslak sunulur ve moderatörün yönetiminde vaka aktörle-
rinin yorumları alınarak, yazar denetiminde gerekli düzeltmeler yapılır. Süre-
cin hızlandırılması istendiğinde, ön taslağın paylaşılması aşaması elektronik 
yazışma yoluyla da yapılabilmektedir. Böylelikle ilk oturumun sonucunda bi-
rinci taslak ortaya çıkar. İkinci oturumda tartışılan konulara ve elde edilen 
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yeni bilgiler ve perspektiflere göre ilk taslak şekillendirilir ve ikinci taslak 
oluşturulur. Bilgi aktarımı ve paylaşımlar ikinci taslak üzerinden devam eder 
ve ikinci oturumun sonunda son taslak elde edilir. Son taslakta, ilk taslakla-
ra dahil edilmeyen, ancak yazım atölyesi sırasında vakanın gelişiminde önem 
taşıdığı belirlenen ilave konular yer alabilir. Yazım atölyesi sırasında katılım-
cılardan gelebilecek yeni fikir ve bakış açılarına karşı esnek, sorgulayıcı fakat 
bütünleştirici bir yaklaşım sergilenir.

Sonuç Aşaması
Atölye sonrasında son taslak, çalışmanın istenilen kaliteye ulaşması ve akade-
mik niteliklere sahip olması için gerekli inceleme ve düzeltmelerin yapılması 
amacıyla akademik kurula gönderilir. Araştırılan konuda uzman akademisyen-
lerden oluşan bu kurulun isteyeceği düzeltmelerin yapılmasının ardından vaka 
örneği basım aşamasına ulaşır. Basıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılır.

ALTERNATİF UYGULAMA YOLLARI
Geliştirilen metot akademik kuruluşlar ve araştırma kuruluşları tarafından 
kullanılabileceği gibi süreç bir dönemlik bir araştırma dersi olarak da kurgu-
lanabilmektedir. Süreç sonunda akademik nitelikte ve belirlenen sayıda vaka 

ŞEKİL 8.2
Vaka Yazım Atölyesi Sunumları

Öntaslak

Sunumlar

Yorumlar

Düzeltme

1. taslak

Sunumlar

Yorumlar

Düzeltme

2. taslak

Sunumlar

Yorumlar

Düzeltme

Son taslak

Sunumlar

Yorumlar

Akademik
Kurul

Düzeltmesi

Vaka Yazım
Atölyesi Sunumları
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araştırmasını içeren bir yayın üretilebilmektedir. İdeal kurgu dört haftalık 
akademik hazırlık, iki hafta metodun oluşturulması ve altı vaka çalışmasını 
içermektedir. Katılan öğrenci ve akademisyenlerin üretim sürecine katılması 
dersten alınan faydayı artıracak önemli bir etken olmaktadır.

Ayrıca hazırlanan vaka çalışmaları konferans, seminer vb. etkinlik ile 
de paylaşılabilmektedir. Bu yayın ve etkinlikten oluşan kombine yaklaşım 
özellikle savunuculuk faaliyetlerinde daha yüksek etki doğurabilmektedir.

SONUÇ
“Vaka Yazım Atölyesi”, klasik “Yazım Atölyesi” metodunu ve Büyüyen 
Kapsayıcı Piyasalar vaka yazım şablonunu birleştirmesi itibariyle, belirgin bir 
altyapı üzerinden ilerleyen ve tekrarlanabilir bir araştırma süreci yaratmakta, 
vaka ve araştırılan konu hakkında uzman olmayan bireylerin de süreçte fark-
lı roller alarak (yazar, editör vb.) yer alabilmesini sağlamaktadır. Özellikle 
akademik dünyanın ve özel sektörün zaman ve kaynak kısıtları dikkate alın-
dığında, bu avantaj modelin yaygınlaştırılması için önemli bir rol oynamak-
tadır. Uluslararası düzeyde geliştirilmiş ve sahada denenmiş bir vaka formatı-
nın takip edilmesi, kısa bir zaman diliminde vaka aktörleriyle yoğun iletişim 
kurulması ve sonucunda akademik materyaller üretilmesi, “Vaka Yazım 
Atölyesi”ni diğer araştırma-vaka yazım yöntemlerinden ayıran önemli özel-
likler arasında yer almaktadır.
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