


Kitap

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan kooperatifler ve dayanışma ekonomileri gibi 
alternatif yapılar, yeniden üretime hapsedilmiş kadınlar için bir mücadele ve 
kurtuluş olanağı mı yoksa patriyarkal kapitalizmin yıkıcı sonuçlarını yeniden 
üreten alanlar mı? Her geçen gün sayıları artan kadın kooperatifleri, kadınların 
ev içi konumlarını ve güvencesiz çalışma koşullarını nasıl etkiliyor? Sadece 
kadınlardan oluşmayan karma kooperatifler içinde cinsiyet ayrımcılığına
karşı mücadele nasıl örgütleniyor? Yaşamı Örgütleyen Deneyimler kitabı, bu 
alternatif yapıları toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alarak bu sorulara 
kolektif bir cevap üretebilme amacıyla yola çıkıyor. On bir kadın araştırmacının 
katkısıyla oluşan kitapta kooperatifleşme deneyimleri hem kuramsal 
çerçeveden hem de somut saha deneyimlerine dayanarak tartışılıyor.
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YAŞAMI ÖRGÜTLEYEN DENEYİMLER



Yapılan çağrının ardından başvuru formunu 
dolduran üreticiler ve localmakers ekibinin 
bölgedeki üreticilerin bilgilerini
derlemesi ile çok kıymetli bir dizin oluştu. 
dayanisma.localmakers.com.tr listelerinde 
bilgileri yer almayan deprem bölgesindeki bir 
üretici ya da yakınıysanız; “İşletme Ekleyin” 
sayfasındaki başvuru formundan sistem 
kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt aşamasında ve 
sonrasında karşılaşabileceğiniz her türlü sorun 
için iletişim kısmından localmakers ekibine 
ulaşabilirsiniz. Localmakers Dayanışma Ağı, 
bölgede üretimi kısıtlanan ya da üretim 
yapamaz hale gelen yerel üreticilere destek 
vermek için yaptığı bu çağrıyla, kurumsal 
firmaları da dayanışmada olmaya davet ediyor.

Localmakers Dayanışma Ağı, deprem 
bölgesindeki lokal üreticilerin üretim,
satış, dağıtım aşamalarında yaşadığı tüm 
insani ve ekonomik engeller için kurulan
bir dayanışma ağıdır. Bu ağ bir “alışveriş 
platformu” olmanın ötesinde, bölgedeki 
üreticilere ve ihtiyaçlarına dair bilgi
toplamayı hedeflemektedir. Bölgedeki 
üreticilere yardım etmek isteyen herkesin 
faydalanabileceği açık kaynaklı bir web sitesi 
olan dayanisma.localmakers.com.tr’den, 
deprem bölgesinde yer alan üreticilerin 
kategori bazlı detaylarına online satış 
kanallarına ve sosyal medya iletişim 
bilgilerine ulaşabilirsiniz.

dayanisma.localmakers.com.tr Bölge Üreticileri için Yayında!
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LOCAL MAKERS DAYANIŞMA AĞI

Da
ya

nı
şm

a 
Ağ

ı

https://dayanisma.localmakers.com.tr/


Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıfköy, narenciye bahçeleriyle çevreli minik 
bir dev köy. Temel geçim kaynağı tarım olan köyün bereketlenen topraktan 
gelen ürünleri, halde, çarşıda, pazarda, şehirlerarası dolaşırken; kadınlar 
sandıklardan arta kalan ürünlerle çeşit çeşit reçeller, likörler, meyve şurupları 
ve nar ekşileri yapıyorlar. Köyün en örgütlü üyeleri kadınlar, kadın istihdamını 
artırmak ve göçü azaltmak amacıyla 2005 yılında beş üye ile Kadınlar kolunu 
kuruyor. Zaman içerisinde çoğalarak 27 kadın olarak çalışmaları sürdüren 
Kadın Kolu, 2021 yılı Aralık ayında 32 kadın ortaklı S.S.Vakıfköy Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi adıyla kooperatifleşiyor. 

Depremden önce Samandağ’da faaliyet gösteren Vakıfköy Kadın Kooperatifi’nin ürünlerine 
https://www.hepsiburada.com/magaza/vakifli-koyu-kooperatifi link’inden ulaşabilirsiniz.
https://www.instagram.com/vakifkoykadinkooperatifi/
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VAKIFKÖY KADIN KOOPERATİFİ
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Röportajın tamamına 
https://linktr.ee/apero___
link’inden ulaşabilirsiniz.
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APERO

Apero’nun afet bölgesinde gıda politikalarını, 
yemek kültürünü ve sürdürülebilirliklerini 
konuşmaya ve tartışmaya açmak üzere 
başlattığı seri: TOPRAK, YEMEK, KÜLTÜR’ün 
ikinci sayısının konusu Kooperatifçilik: Kırsalı 
iktisaden kalkındıracak bir çare olabilir mi? 
Kooperatifçilik sayının odağı olan “Kırsal 
kalkınma ve tarımda örgütlenme” üzerine 
Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi, tarım 
ve gıda çalışmaları, insan-gıda etkileşimi 
alanlarında çalışan @Kübra Sultan Yüzüncüyıl 
ile @Reyhan Ülker’in yaptığı röportajda, 
“üreten kadının toplumsal güçlendirilme 
sürecinde kadın kooperatiflerinin rolü, önemi 
ve kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğine 
dair kıymetli bilgiler paylaşılmış. 

https://www.instagram.com/kubrayuzuncuyil/?hl=en
https://www.instagram.com/reyhanulker8/

