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A. Yönetici Özeti 

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Sosyal Kalkınma, Proje Danışmanlığı, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 

Kooperatifi (Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi) 2019 yılı Mayıs ayında 8 ortak tarafından 31 

Mayıs 2019 tarihinde kâr amacı gütmeyen kooperatif olarak kurulmuştur. Merkezi Ankara’dır. 

 

Yerküre Kooperatifi, ekoloji, tarım, gıda, yerel ve kırsal kalkınma alanları başta olmak üzere 

toplumsal ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam doğrultusunda veri temelli bilgi üretmek; bu 

temelde, uygulama alanında iyi örneklerin yaratılmasına ve yaygınlaşmasına katkı sunmak 

amaçlarını taşımaktadır.  

 

Yerküre ortakları arasındaki ortaklık hukukunu ve ilişkilerini güçlendirmek birinci faaliyet yılının 

temel gündemlerinden ve çalışma alanlarından birisi olmuştur. Bu doğrultuda, kuruluş sürecine ve 

kooperatifin faaliyetlerine kolektif bir şekilde yön verebilmek amacıyla 2019 yılında 10 ve 2020 

yılında 10 olmak üzere toplam 20 çevrimiçi ortaklar toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yine bu 

çerçevede 2019 yılı Ağustos ayında tüm ortakların katılımı ile yüz yüze gerçekleştirilen ve aynı 

zamanda stratejik plan geliştirme niteliği taşıyan iki günlük Ortaklar Buluşması bir diğer önemli 

faaliyetimiz olmuştur.  

 

Kooperatifin kuruluş yılı olması nedeniyle, bu rapor döneminde Yerküre’nin önemli bir diğer 

faaliyet alanı da kurumsal kimlik geliştirme olmuştur. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Sivil Düşün 

Programı’nın da desteği ile web sitesi ve sosyal medya hesaplarının açılması tamamlanmış ve 

Yerküre’nin çevrimiçi platform ve hesaplarının etkin kullanımı için gerekli eğitimler de 

tamamlanarak kurumsal kimlik geliştirme çalışmalarında belirli bir noktaya gelinmiştir. Kurumsal 

gelişim çabalarının bir parçası olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları 

Merkezi’nin bünyesinde faaliyet yürüten Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin 2020 Kuluçka 

Programı’na yapılan başvurumuz kabul edilmiştir.  

 

Kurumsal kimlik çalışmalarının yanı sıra, Yerküre Kooperatifi ilk yılında hızla amaçları 

doğrultusunda üretime geçmiş ve üç önemli projeyi tamamlayarak, birlikte çalışma kültürünün 

yerleşmesi ve kooperatifin potansiyelinin açığa çıkarılması bakımından ciddi bir başarıya imza 

atmıştır.  Bu projelerden, ilki Greenpeace Akdeniz Ofisi’nin yürütmekte olduğu “Çiftçiyi Koru 

Tarımı Kurtar” kampanyası için hazırlanan ve Greenpeace tarafından dijital olarak yayınlanan 

Türkiye’nin Gıda Sistemi ve İstanbul’un Tedarik Zinciri başlıklı rapordur. Gıda rejimi ve tedarik 

sistemleri yaklaşımlarını temel alan rapor, Türkiye tarım-gıda sisteminde ve İstanbul’un mevcut 

gıda tedarik zincirinde öne çıkan eğilimleri ve sorunları tespit etmektedir.  

 

Yerkürenin bu dönemde tamamladığı ikinci önemli araştırma ise yine Greenpeace Akdeniz 

Ofisi’nin yürütmekte olduğu ve üretici pazarlarına odaklanan kampanya için ilk raporun devamı 

niteliğinde hazırlanan İstanbul Nasıl Beslenir: Üretici Pazarları Odağında Alternatifler ve 

Olanaklar başlıklı çalışma olmuştur. Yerel üretimin ve kısa tedarik zincirlerinin önemini merkeze 

alan rapor, İstanbul’un ve yakın çevresinin tarımsal üretim ve gıda üretiminde güncel durumunu 



tespit ettikten sonra, dünyadan ve Türkiye’den başarılı örnekleri inceleyerek üretici pazarları ve 

kooperatif satış dükkanlarının İstanbul’un gıda sisteminin iyileştirilmesi açısından taşıdığı 

potansiyeli tartışmaktadır. Raporun 2020 yılı içinde Greenpeace tarafından basılması 

beklenmektedir.  

 

Kooperatifimizin birinci yılında gerçekleştirdiği üçüncü kapsamlı çalışma ise Sade Film & 

Gastronomi ile imzalanan sözleşme kapsamında TURYİD tarafından düzenlenen 3. Global 

Gastroekonomi Zirvesi için hazırlanan Rota Trakya: Trakya Gastronomi Rehberi isimli rehber-

kitaptır. Dijital ve basılı olarak yayınlanmış bulunan ve gastronomi alanı ile toplumsal ve ekolojik 

süreçlerin iç içeliğini merkezine taşıyan Rota Trakya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli il, ilçe ve 

köylerini kapsayan saha çalışması ile zengin Trakya coğrafyasının yemek kültürünü ve bu kültürü 

olanaklı kılan tarihsel, toplumsal ve ekolojik örüntüleri konu edinmektedir. 

 

Tamamlanan bu çalışmalara ek olarak, bu faaliyet yılı içerisinde olumsuz sonuçlanan iki proje 

başvurusu daha yapılmıştır. TÜBİTAK’ın koyduğu kurallar gereği, kooperatif kurumsal kimliği 

yerine kooperatif ortaklarımızın bireysel akademik pozisyonları aracılığıyla TÜBİTAK: COVID-

19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler başlıklı çağrıya 

yaptığımız başvuru ile başvuru ortaklarından birisi olarak yer aldığımız Horizon 2020 Wageningen 

Diverse Food Projesi fon veren kuruluşlar tarafından farklı gerekçelerle reddedilmiştir. 

 

Yerkürenin 2019-2020 faaliyet yılı kapsamında tamamladığı ve başvurduğu araştırma projelerine 

ek olarak, Genç İşi Kooperatif tarafından yine bu dönem içinde kooperatifimize yapılan 

danışmanlık ve eğitmenlik teklifi olumlu görülmüş ve kabul edilmiştir. Bu bağlamda, Genç İşi 

Kooperatif tarafından Gaziantep Ticaret Odası için yürütülmekte olan Gaziantep'te Zeytin ve 

Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi kapsamında, projenin belirli 

aşamalarında Genç İşi Kooperatifin proje çalışanlarına danışmanlık ve eğitim verilmeye 

başlanmıştır.  

 

Araştırma ve proje faaliyetlerine ek olarak bu dönem boyunca Yerküre Kooperatifinin önemli bir 

diğer faaliyet alanı ise önce iklim değişikliği, ardından COVID-19 pandemisi nedeniyle dikkatleri 

yeniden çeken gıda ve tarım alanlarına yönelik içerik üretimi olmuştur. Bu kapsamda hazırlanan 

ve web sitemizin Yerküre’nin Sesi bölümünde de yayınlanan yazıların yanı sıra iki etkinlik 

düzenlenmiş ve bu çerçevede düzenlenen toplam 7 etkinliğe Yerküre’yi temsilen katılım 

sağlanmıştır. Bu konu ile ilgili geniş bir açıklama, raporun Üretimler başlığı altında yer almaktadır.  

 

Bu faaliyet dönemi boyunca önemsenen bir diğer faaliyet alanı ise kooperatifimizin içinde 

bulunduğu kooperatifçilik ekosistemi ile ağlarını güçlendirmek ve Yerküre’nin kooperatifçilik 

konusundaki düşüncelerini paylaşmak olmuştur. Bu kapsamda Yerküre Yerel Çalışmalar 

Kooperatifi sosyal kooperatifçilikle ilgili iki etkinliğe aktif katılım sağlanmıştır. Yerküre’nin bu 

dönemde yaptığı çalışmalar yerel ve ulusal medya organlarında 13 kez haber olmuştur. 

 

Kooperatif ortakları yeni yönetim kurulunun da seçileceği genel kurul toplantısını Bakanlığın ilgili 

genelgesi uyarınca yapamamış olmakla birlikte, bir yılsonu değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Kooperatif ortakları bu dönemde yürütülen faaliyetin etkin ve verimli olduğu, 



ayrıca belirli bilgi boşluklarını doldurmak açısından kamusal yarar taşıdığı düşüncesini 

paylaşmaktadır.  

 

B. Kuruluş Sürecimiz 

 

Kooperatif ortakları, resmi kuruluşun tamamlanmasına varan süreçte, kooperatif kurma fikrinden 

başlayarak, savunacağı değerler, çalışma alanları, çalışma yöntemi, yasal süreçler için gerekli 

belgelerin tamamlanmasını kapsayan verimli bir hazırlık aşamasını tamamladı. Bu sürecin 

ardından amacı ekoloji, tarım, gıda, yerel ve kırsal kalkınma alanları başta olmak üzere toplumsal 

ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir yaşam doğrultusunda veri temelli bilgi üretmek; bu temelde, 

uygulama alanında iyi örneklerin yaratılmasına ve yaygınlaşmasına katkı sunmak olan Yerküre 

Yerel Çalışmalar Kooperatifi 8 kurucu ortağı ile 27 Mayıs 2019 yılında kuruldu. 

 

Merkezi Ankara'da olan kooperatifimizin ortakları İstanbul, İzmir, Ankara, Brüksel, Oxford, 

Davis-California’da akademi ve uygulamacılardan oluşmakta. Kooperatif ortaklarının farklı 

kentlerde ve ülkelerde yaşıyor olması nedeniyle, tüm ortakların mekânsal buluşmaları sınırlı 

olmakta. Bu nedenle yılda en az 1 kez tüm ortakları bir araya getiren bir buluşma organize 

edilmesine karar verdik. Bu buluşmaların ilkini atölye çalışmalarıyla 4-5 Ağustos tarihlerinde 

Urla’da gerçekleştirdik.  

 

İki gün süren atölye bize sürmekte olan projelerimiz, kooperatifimizin işleyiş esasları, 

organizasyon stratejimiz, yakın ve ortak vadede hedeflerimiz gibi kuruluş amacına özgü temel 

konuları tartışma ve karar altına alma olanağı yarattı. 

 

Kuruluş sürecinde iki ortağımız Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği Kooperatifçilik Eğitimine 

katılarak bu alanda uzmanlık sertifikalarını aldılar. 

 

 

C. Kurumsal Kimlik Oluşturma Çalışmaları 

 

Kooperatifimizin kuruluş hazırlıklarını başlattığımız süreçten başlayarak kurumsal kimliğimizin 

oluşması için gereken çalışmaları gündemimize aldık. Kooperatifimizin kuruluş amacını, 

savunduğu değerleri ve ilkelerini yansıtmasını istediğimiz logomuzun, kendisini tanıtacağı ve 

ürettiği içerikleri paylaşacağı web sitesinin, instagram, linkedin, facebook ve twitter hesaplarının 

oluşturulması ve tüm bu görsel ve yazın içeriklerinin uyumunu sağlayacak ortak bir formatın 

belirlenmesi kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarının başlıca unsurları oldu.  

 

Kooperatif ortakları Fatih Tatari, Orkun Doğan, Ecehan Balta ve Murat Bayramoğlu kurumsal 

kimlik oluşturma işlerinin yürütülmesinde birinci derecede sorumlu oldular. Bu çalışma özelinde 

Nisan 2019 tarihinde bir komisyon kuruldu.  

 



Kuruluş sürecinde olan kooperatifimiz, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlayabilmek için 

ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilmek için Haziran 2020 tarihinde AB Sivil Düşün Derneği’ne 

proje başvurusu yaptı. Başvurunun olumlu sonuçlanması ile hız kazanan çalışmalarımız 

çerçevesinde kurumsal kimlik oluşturulmasında tasarıma konu olan tüm işler için tasarımcı 

Nurturing Peach firması’ndan ve Gençişi Kooperatifi ortaklarından Emre Gözleveli ile anlaştık. 

Logonun nihai halinin ortaya çıkışına dek yaptığımız tartışmalar da kimlik oluşturma sürecimize 

oldukça katkı sağladı. Kurumsal kimlik oluşturma özelinde olgunlaşma evresi olarak 

tanımlayabileceğimiz bu deneyimin web sitemizin kurgusunun ve içeriklerinin oluşturulması 

süreci için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Web sitesinin kurgusu ile kooperatifimizin çalışma 

anlayışı ve kurgusu arasından çift yönlü bir etkileşim oldu.  

 

Diğer yandan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 

tarafından yürütülen STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında Sosyal Medya Eğitimi başvurumuz 

da olumlu sonuçlandı ve 2-3-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Kooperatifimiz ortaklarından 

Ecehan Balta, bu eğitime katılarak sosyal medyanın kooperatifimiz amaçları doğrultusunda nasıl 

etkin kullanılması gerektiği ile ilgili olarak, kooperatifin diğer ortaklarına aktarmak üzere, bilgi ve 

deneyim kazandı.   

 

Aynı zamanda yine STGM tarafından TECHSOP işbirliği ile yürütülen Kar Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yönelik Teknoloji Bağışı Programı kapsamında sivil toplum örgütlerine ve kar amacı 

gütmeyen kuruluşlara sağladığı ayni destek ile, yerkure.org uzantılı eposta adreslerimizi ücretsiz 

olarak alma imkanı bulduk.  

 

Geldiğimiz aşamada kurumsal kimlik çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebiliriz. 

Ağırlıklı olarak Fatih Tatari ve Orkun Doğan’ın üstlendikleri sorumlulukla kooperatifin ve 

kooperatif ortaklarının ürettikleri çalışmalar web sitesinde ve sosyal medya mecralarımızda 

paylaşılmaya başlandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Projeler 

 

Türkiye’nin Gıda Sistemi ve İstanbul’un Tedarik Zinciri 

İstanbul Nasıl Beslenir?: Üretici Pazarları Odağında Alternatifler ve Olanaklar 

 

● Çalışılan Kurum:   Greenpeace Akdeniz  

● Sözleşme İmza Tarihi:  2 Ağustos 2019  

● Teslim tarihi:    31 Aralık 2019 

● Ekip:     Aylin Topal, Orkun Doğan, 

Olcay Bingöl, Murat Bayramoğlu, Atakan Büke, Fatih Tatari, 

Ecehan Balta 

 

Greenpeace Akdeniz 2019 yılı sonbaharında “Çiftçiyi Koru Tarımı 

Kurtar” sloganıyla bir gıda kampanyası başlattı. Kampanyanın çıkış noktası Türkiye tarımında son 

yıllardaki gelişmelere bağlı olarak tarımsal üretimden çekilmek zorunda kalan üreticileri 

desteklemek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak olarak seçilmişti. Bu 

kapsamda da belediyelerin denetimi altında üretici pazarlarının açılması ve desteklenmesi talebini 

ön plana çıkartan ve İstanbul’a odaklanan bir kampanya organize etmeyi planladılar.  

Greenpeace kampanya ekibi 2019 yazının ilk aylarında Yerküre’ye ulaşarak planladıkları 

kampanyanın bilimsel bir çerçeve sunacak ve bilimsel veri sağlayacak bir rapor çalışmasına ihtiyaç 

duyduklarını ilettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda bu kampanyanın farklı aşamalarında 

kullanabilecekleri iki ayrı rapor hazırlamak konusunda anlaşmaya vardık. Türkiye’deki tarım ve 

gıda sisteminin sorunlarına odaklanan ve İstanbul’a taşınan gıdalar açısından tedarik zincirinin 

resmedildiği ilk rapor, kampanyanın başında yayımlanmak üzere Ağustos ayının sonunda teslim 

edildi ve Greenpeace’in kampanya için açtığı sitede yayımlandı. İkinci rapor ise daha detaylı bir 

saha araştırması sonucunda hazırlandı. İkinci raporda İstanbul’da ve yakın çevresinde tarımsal 

üretimin durumuna ve gıda tüketimine odaklandık. İstanbul’un gıdada dışa bağımlı durumunun 

tespitini yaparak, yerel üretimin artırılması ve mevcut gıda tedarik zincirinin kısaltılmasının 

önemine değindik. Dünyadan ve Türkiye’den başarılı örnekleri inceleyerek üretici pazarları ve 

kooperatif satış dükkanlarının üreticilerin desteklenmesi ve İstanbul’un gıda sisteminin 

iyileştirilmesi açısından taşıdığı potansiyeli ve bunların hayata geçirilmesi önündeki zorlukları 

inceledik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trakya Gastronomi Rehberi 

 

● Çalışılan Kurum:   TURYİD-Turizm 

Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği  

● Sözleşme İmza Tarihi: 25 Kasım 2019 

● Teslim tarihi:    Mart 2020 

● Ekip:     Atakan Büke, Fatih 

Tatari, Murat Bayramoğlu, Nilhan Aras 

 

 

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli il, ilçe ve köylerini kapsayan saha 

geniş bir coğrafyanın yemek kültürünü anlatan bir çalışma olan 

Trakya Gastronomi Rehberi, kooperatifimizin kuruluş yılında başlattığı 2. kapsamlı çalışma oldu. 

Gastronomi yazarı Nilhan Aras’ın girişimiyle dahil olduğumuz rehber çalışması, literatür taraması, 

saha çalışması ve kurumsal işbirliklerinden edindiğimiz bilgilerin bir derlemesi oldu. Rehberin 

hazırlık süreci açıdan kooperatife hem önemli bir deneyim kazandırdı, hem de kurduğu ilişkiler 

sayesinde tanınırlığına katkı sağladı. 

  

Korona virüsünün yarattığı olağanüstü koşullar nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Küresel 

Gastronomi Zirvesi için tarafından hazırlanan rehberin ayırt edici özelliği yeme içme kültürümüzün 

ve yüzyıllar içinde şekillenmiş damak tadımızın ardındaki insanlara, hikâyelere, üretim süreçlerine 

odaklanabilmiş olması. Bu yanıyla rehber alışılageldik gastronomi rehberlerinin ötesinde, lezzet 

son durağına giden sosyolojik, coğrafik ve kültürel patikaların izini sürüyor. 

  

Rehberin hazırlık aşamasında Atakan ve Nilhan yaptıkları saha gezilerinde 40’ı aşkın kurum 

temsilcisi, çiftçi, üretici, lokanta sahibi, akademisyenle yüz yüze görüşme yaptılar. Rehberde 

Trakya bölgesini ziyaret etmek isteyenler için bağ rotaları, peynir üretim destinasyonları, ciğerciler, 

köfteciler, esnaf lokantaları, tatlıcılar, yol lokantaları, meyhaneler, ilçelerin, köylerin saklı kalmış 

lezzet durakları, köy üretici pazarları ve şenlikleri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşmak mümkün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 

 

İdari ve finansal konularda, tanıtım ve iletişim gibi alanlarda 

eksiklerimizi tespit etmeyi ve kapasitemizi geliştirmek amacıyla 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin 2020 başvuru çağrısına 

başvuru yaptık.  

 

Yerküre Yerel Çalışmalar Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 

Kooperatifi unvanımızla bu programın hedeflediği sivil inisiyatiflerden biri olduğumuza ve 

programın amacının hedeflerimizle örtüştüğüne kani olarak yaptığımız başvuru sonucunda 

programa kabul edilen 12 sivil toplum örgütünden biri olduk. Program pandemi koşulları sebebiyle 

geçen yıllardan farklı olarak dijital araçlar kullanılarak online olarak gerçekleşecek. Bu çalışma 

kapsamında kooperatiften programı takip edecek iki ortağımız Mayıs-Kasım 2020 aylarında 

strateji geliştirme, kurum için karar verme süreçleri, örgüt yönetimi, proje yönetimi, iletişim, 

kaynak geliştirme, savunuculuk ve yerel katılım gibi çeşitli konularda toplantı ve atölyelere 

katılacaklar.  

 

Mayıs-Kasım 2020 tarihlerini kapsayan bu program ile proje tasarlama, proje yazma ve yönetimi, 

kaynak geliştirme, yapı (amaç, hedef, strateji), iletişim ve görünürlük, ağ kurma ve gönüllülerle 

iletişim olmak üzere toplam 6 başlıkta eğitim ve atölyelere katılınması ve ayrıca mentör atanarak 

ortak olarak belirlenen alanda zayıflıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlandı. 

Program kapsamında Sosyal Kuluçka Merkezi Programı yürütücüleri ile ilk toplantımız 

19.06.2020 tarihinde online olarak yapılmış olup, kooperatifimiz ile mentör eşleşmesi Sosyal 

Kuluçka Merkezi tarafından yapıldı ve tarafımızdan 15.06.2020 tarihinde kabul edildi. Buna göre, 

önümüzdeki dönem Program koşullarına uygun olarak, Yuva Derneği Kurucu Direktörü Erdem 

Vardar ile mentörlük ilişkisi başlamış bulunuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde  

Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi  

 

Gaziantep Belediyesi’nin İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programında kapsamında 

yürüttüğü Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması 

Projesi kapsamında değer zinciri analizi yapmak üzere görev alan Genç İşi Kooperatif ile ortak 

olarak çalışmalar sürmekte ve sözleşme aşamasına gelindi. Bu kapsamda ilk olarak, 6-7 Temmuz 

2020 tarihleri arasında 2 yarım gün ve toplam 6 saat olmak üzere Değer Zinciri Analizi eğitimi 

yapıldı. Yerküre Kooperatifi ortaklarından Atakan Büke, Derya Nizam, Ecehan Balta, Fatih Tatari, 

Orkun Doğan eğitimci olarak görev aldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Üretimler 

 

COVID-19 virüsü ve pandemi tüm dünyada norm olarak görülen pek çok işleyişin sorgulanmasına 

yol açtı. Üretim biçimleri, tedarik zincirleri gibi kapitalist tarım gıda politikalarının hegemonik 

alanları da doğal olarak bu tartışma başlıkları arasında yerini aldı; zira hem Türkiye’de hem de 

dünyada gıda güvencesine yönelik somut tehditler farklı biçim ve ölçeklerde kendini gösterdi.  

 

Yerküre Kooperatifi bu süreçte ürettiği içerikler, farklı mecralarda düzenlediği ve katıldığı 

etkinlikler ile bir yandan mevcut tarım-gıda sistemi ile pandemi arasındaki bağlantıları gözler 

önüne sermek, diğer yandan savunusunu yaptığı gıda ve tarım politikalarını duyurmak ve 

tartıştırmak  amacıyla çok yönlü bir çaba içerisinde oldu. 

 

Mekanda Adalet Derneği Salgında Gıda Adaleti Video-Haberi: Ortaklarımızdan Orkun Doğan 

ve Atakan Büke Mekanda Adalet Derneği’nin (MAD) kooperatifimizden talebi üzerine, MAD 

tarafından hazırlanan Salgında Adalet ve Gıda başlıklı video-habere Yerküre Kooperatifinin 

görüşlerini aktarmak üzere katkıda bulundular. 24 Nisan 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan ve 

tarım-gıda alanının çeşitli aktörlerinin görüşlerine yer verilen video-habere şu bağlantıdan 

ulaşılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=9j6EIL3eSII&t=65s.  

 

Pandemi ve Tarım-Gıda Sistemi İlişkisi Üzerine Yazılan Yazılar: Yerküre Kooperatifi olarak, 

küresel, ulusal ve yerel ölçeklerde, pandemi ile tarım-gıda sistemi arasındaki bağlantılara ve 

pandemi ile mücadele kapsamında tarım-gıda alanı odağında kısa, orta ve uzun vadede atılması 

gereken adımlara yönelik düşüncelerimizi yazılı olarak da dile getirmeye özen gösterdik. Bu 

doğrultuda ortaklarımızın bireysel üretimlerini teşvik ettik. 

 

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk çalışma ortaklarımızdan Orkun Doğan’ın 3 Nisan 2020 tarihinde 

Gazete DuvaR’da yayınlanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı, tarımsal destekler ve çiftçi 

borçları” başlıklı yazısı olmuştur. Orkun’un, yazının yazıldığı tarihe kadar, salgınla mücadele 

kapsamında açıklanan destek paketlerini tarım üzerinden değerlendirdiği yazısına Yerküre’nin Sesi 

üzerinden de ulaşılabilir. 

 

Orkun, burada yürüttüğü tartışmayı, daha sonrasında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı 

(TESEV) değerlendirme notları serisi için hazırladığı “Türkiye’de Kendine Yeterli ve Krizlere 

Dayanıklı bir Tarım-Gıda Sistemi için Kovid-19 Pandemisi Çerçevesinde Öneriler” başlıklı 

politika metni ile daha geniş bir çerçeveye taşıdı. Türkiye’de pandemi ile mücadele kapsamında 

kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere yönelik önemli öneriler geliştiren 20 Nisan 2020 

tarihinde TESEV tarafından yayınlanan Orkun’un bu çalışmasına Yerküre’nin Sesi üzerinden de 

ulaşılabilir. 

 

Bu kapsamda ortaya çıkan bir diğer çalışma ise ortaklarımızdan Atakan Büke’nin 20-21 Nisan 

tarihlerinde Evrensel Gazetesinde “Gıda krizi riski büyüdü (1 & 2): Suçlu virüs mü, çözüm 

nerede?” başlığı ile iki bölüm halinde yayınlanan yazıları oldu. Atakan’ın COVID-19 pandemisi 

de dahil olmak üzere salgın hastalıkların ortaya çıkmasında, yaygınlaşmasında ve ağır sonuçlar 

doğurmasında mevcut tarım-gıda sisteminin oynadığı rolü ve COVID-19 salgının küresel tarım-

https://www.youtube.com/watch?v=9j6EIL3eSII&t=65s
https://yerkure.org/2020/04/ekonomik-istikrar-kalkani-tarimsal-destekler-ve-ciftci-borclari/
https://yerkure.org/2020/04/kendine-yeterli-ve-krizlere-dayanikli-bir-tarim-gida-sistemi-icin/


gıda sistemi üzerindeki etkilerini tartıştığı bu çalışması, daha sonrasında gözden geçirilip 

genişletilerek 25 Nisan tarihinde “COVID-19 ve Küresel Tarım-Gıda Sistemi: Eğilimler, Sorunlar, 

Olanaklar” başlığı ile Yerküre’nin Sesi’nde yayınlandı.  

 

Metro Gastro Dergisine kooperatifimiz ortakları Atakan Büke “COVID-19 koşullarında gıdayı 

yeniden düşünmek: Tablo karanlık fakat iyimser olmak için yeterince neden var!” ve Murat 

Bayramoğlu, “Duvardaki Gedikler” başlıklı yazı hazırladılar. https://catalogues.metro-

group.com/metro-gastro/sayi-97-nisan-mayis-haziran-2020/page/48-

49?_ga=2.188119912.1398323987.1587590995-1502756719.1587590995 

Webinar I: Pandemiden Post-pandemiye, Tarım ve Gıdanın Geleceği: Özyeğin 

Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı Sürdürülebilirlik konuşmaları serisinin gıda tarım 

politikaları eksenindeki webinar buluşması 27 Nisan’da gerçekleşti. Bu söyleşiye kooperatif 

ortağımız Atakan Büke ve Aylin Topal katıldılar.  Konuşmalar genel olarak post-pandemi sürecine 

yönelik olası senaryolara uzanan bir çerçevede tarım ve gıdanın geleceğine ilişkin oldu. Pandemi, 

tarım-gıda alanında üretim, dolaşım, tüketim örüntülerini nasıl etkiliyor, G20 ülkeleri, OECD, 

Dünya Bankası ve FAO gibi uluslararası aktörler bu süreci nasıl okuyor, pandemi sonrası yeni bir 

kamusallık mümkün mü sorularının tartışıldığı webinara yaklaşık 80 kişi katıldı. 

https://www.youtube.com/watch?v=NYfPTi5kmgA 

 

Webinar II: Pandemi Koşullarında Yeni Bir Gıda Rejiminin Olanakları, Toplumsal 

Hareketlerin Yaklaşımları: Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı ikinci webinar 

davetine kooperatif ortaklarımız Olcay Bingöl ve Orkun Doğan katıldılar. 4 Mayıs’da 

gerçekleştirilen ve yaklaşık 60 kişinin katılım gösterdiği söyleşide Olcay yurt dışındaki toplumsal 

hareketlerin mevcut tarım gıda politikalarına yaklaşımlarını ve tarım ve gıda özelinde savunusunu 

yaptıkları politikaları aktardı. Söyleşiye katılan bir diğer kooperatife ortağımız Orkun ise krizlere 

dayanıklı bir tarım-gıda sistemi için bugünden atılması gereken adımlar başlığıyla bir sunum yaptı. 

https://www.youtube.com/watch?v=BENbWIdbybE 

 

Kooperatifiz ortaklarından Fatih Tatari Emek ve Adalet Platformu'nun daveti üzerine 16 Temmuz 

2020 tarihinde katıldığı webinar söyleşisinde "Araştırmayı Kolektifleştirmek: Yerküre Yerel 

Çalışmalar Kooperatifi" başlığıyla kooperatifimizin çalışmalarını tanıtan bir sunum yaptı. 

Söyleşinin linki https://www.youtube.com/watch?v=MIRqZVTQ35A&feature=youtu.be. 
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F. Basında Yerküre 

 

Konak'ta İklim Krizi Sempozyumu 

https://www.birgun.net/haber/konak-ta-iklim-krizi-sempozyumu-289019 

 

Konak Belediyesi - Konak'ta İklim Değişikliğine Sempozyum ile Dikkat Çekildi 

http://www.konak.bel.tr/haber/konakta-iklim-degisikligine-sempozyum-ile-dikkat-cekildi 

 

Turizm Aktüel - Türkiye'nin yeni gastronomi rotası Trakya 

https://www.turizmaktuel.com/haber/turkiye-nin-yeni-gastronomi-rotasi-trakya 

 

Milliyet- Gastronomi Heryerde - Zeynep Kakınç 

https://www.milliyet.com.tr/cumartesi/gastronomi-her-yerde-6159454  

 

Tohum Dosyası I: Türkiye’de İthal Tohum Tartışmaları 

https://teyit.org/tohum-dosyasi-i-turkiyede-ithal-tohum-tartismalari/ 

 

Tohum Dosyası II: Peki şimdi ne olacak? 

https://teyit.org/tohum-dosyasi-ii-peki-simdi-ne-olacak/ 

 

Bayram Tatlımız Trakya’dan 

https://www.yenisafak.com/hayat/bayram-tatlimiz-trakyadan-3539921 

 

Gastronomi Her Yerde 

https://www.milliyet.com.tr/cumartesi/gastronomi-her-yerde-6159454 

 

Türkiye'nin yeni gastronomi rotası Trakya 

https://www.turizmaktuel.com/haber/turkiye-nin-yeni-gastronomi-rotasi-trakya 

3. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde ‘Trakya’ başrolde 

https://www.gidaturk.com.tr/2020/03/3-global-gastroekonomi-zirvesinde-trakya-basrolde/ 

 

İklim Krizi Sarayda Farklı Kulübede Farklı Yaşanıyor 

https://yesilgazete.org/blog/2020/02/24/iklim-krizi-sarayda-farkli-kulubede-farkli-yasaniyor/ 

 

İzmir’de Deniz 80 metre Yükselecek 

https://www.denizhaber.com/cevre/izmirde-deniz-80-metre-yukselecek-h84365.html 

 

Sudan Gelen 

https://acikradyo.com.tr/program/207326/kayit-arsivi 
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Proje Deneyimleri 2019-2020 

 

 
Proje İsmi Fon Sağlayıcı   Başlangıç Bitiş 

Tamamlananlar 

Türkiye’nin Gıda Sistemi ve 

İstanbul’un Tedarik Zinciri 

Greenpeace Akdeniz Basım ve 

Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 
 2019-08-02 2019-12-31 

İstanbul Nasıl Beslenir?: 

Üretici Pazarları Odağında 

Alternatifler ve Olanaklar 

Greenpeace Akdeniz Basım ve 

Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 
 2019-08-02 2109-12-31 

Rota Trakya: Trakya 

Gastronomi Rehberi 

Sade Film & Gastronomi ve 

TURYİD 
 2019-11-25 2020-02-01 

Devam edenler 

Gaziantep'te Zeytin ve 

Zeytinyağı Üretiminde 

Verimliliğin ve Kalitenin 

Arttırılması Projesi 

Gaziantep Ticaret Odası - Genç 

İşi Kooperatifi 
   

Reddedilenler 

Waganingen Diverse Food 

Projesi 
HORIZON 2020    

Sürdürülebilir Gıda Güvencesi 

İçin: İstanbul Yaş-Meyve 

Sebze Tedarik Sistemi 

Pandemiden Nasıl Etkilendi 

TÜBİTAK - COVID-19 ve 

Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri 

ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve 

Çözümler 

   

 

 

 

 



Katıldığımız Etkinlikler 2019-2020 

Etkinlik İsmi Etkinliği Düzenleyen Katılan Ortak Yer & Tarih Kayıt – Çıktı 

Young European Cooperators’ 

Network Local Workshop 
Genç İşi Kooperatifi 

Murat 

Bayramoğlu  & 

Atakan Büke 

  

Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı 

Ticaret Bakanlığı & 

Çağdaş Eğitim 

Kooperatifi 

Murat 

Bayramoğlu 
  

İklim Değişikliği Kent ve Çevre 

Sempozyumu 

Konak Belediyesi & 

Çevre Mühendisleri Odası 

İzmir Şubesi 

Ecehan Balta 21 Şubat 2020, İzmir  

Canlı Konsey Nilüfer Kent Konseyi Olcay Bingöl 

Nilüfer Kent Konseyi 

Instagram Hesabı, 17 

Nisan 2020 

 

Salgında Adalet ve Gıda Video 

Haberi 
Mekanda Adalet Derneği 

Orkun Doğan & 

Atakan Büke 

Çevrimiçi, 24 Nisan 

2020 

https://www.youtube.com/watch?v

=9j6EIL3eSII&t=65s 

Yeşil Oda: 'Krizler Karşısında 

Dirençli Bir #Tarım - #Gıda Sistemi 

ne doğru' 

Yeşiller Meclisi Orkun Doğan 
Webinar, Zoom, 8 

Mayıs 2020 

https://www.youtube.com/watch?v

=yfqb5x4Z1sA&t=1736s 

Kentlerin Gıda Meselesini Yeniden 

Düşünmek 
Akgün İlhan, Sudan Gelen Orkun Doğan 

Açık Radyo, 12 Mayıs 

2020 

https://acikradyo.com.tr/podcast/22

4066 

Mesafeli Söyleşiler - Pandemi ve 

Tarım: Eğilimler, Sorunlar, 

Olanaklar 

Namık Kemal 

ÜnvÇalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri 

Topluluğu (NKÜ ÇEEİT) 

Atakan Büke 
NKÜ ÇEEİT Instagram 

Hesabı, 15 Mayıs 2020 

https://www.instagram.com/p/CAO

CthdhB1_/ & 

https://www.instagram.com/p/CAO

Jx9ThnUk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9j6EIL3eSII&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=9j6EIL3eSII&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=yfqb5x4Z1sA&t=1736s
https://www.youtube.com/watch?v=yfqb5x4Z1sA&t=1736s
https://acikradyo.com.tr/podcast/224066
https://acikradyo.com.tr/podcast/224066
https://www.instagram.com/p/CAOCthdhB1_/
https://www.instagram.com/p/CAOCthdhB1_/
https://www.instagram.com/p/CAOJx9ThnUk/
https://www.instagram.com/p/CAOJx9ThnUk/
https://www.instagram.com/p/CAOJx9ThnUk/
https://www.instagram.com/p/CAOJx9ThnUk/


2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri Herkes İçin Gıda 

Güvencesi 

TMMOB Gıda 

Mühendisleri Odası İzmir 

Şubesi 

Olcay Bingöl 

Gıda Mühendisleri 

Odası İzmir Şube 

Instagram Hesabı, 10 

Haziran 2020 

https://www.instagram.com/tv/CB

RAQgsJuXB/?utm_source=ig_web

_copy_link 

Yerküre Ortaklar Buluşması Yerküre Tüm ortaklar 
İzmir Urla Villa Nova, 

4-5 Ağustos 2019 
 

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 13 - 

Pandemiden Post-pandemiye, 

Tarım ve Gıdanın Geleceği 

Yerküre & Özyeğin 

Üniversitesi 

Sürdürülebilirlik 

Platformu 

Aylin Topal & 

Atakan Büke 
Zoom, 27 Nisan 2020 

https://www.youtube.com/watch?v

=NYfPTi5kmgA 

Sürdürülebilirlik Konuşmaları 14 - 

Pandemi Koşullarında Yeni Bir 

Gıda Rejiminin Olanakları, 

Toplumsal Hareketlerin 

Yaklaşımları 

Yerküre & Özyeğin 

Üniversitesi 

Sürdürülebilirlik 

Platformu 

Murat 

Bayramoğlu  

Olcay Bingöl & 

Orkun Doğan 

Zoom, 4 Mayıs, 2020 
https://www.youtube.com/watch?v

=BENbWIdbybE 

Ekolojik Kriz ve Sürdürülebilirlik 

Geleneksel Samandağ 

Evvel Temmuz Festivali – 

Samandağ Kalkındırma 

Derneği  

Ecehan Balta & 

Olcay Bingöl 
Zoom, 12 Temmuz 2020 

https://www.youtube.com/watch?v

=gtT-7JE4rcI 

 

Araştırmayı Kolektifleştirmek: 

Yerküre Yerel Çalışmalar 

Kooperatifi 

Emek ve Adalet Platformu Fatih Tatari Zoom, 16 Temmuz 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=M

IRqZVTQ35A 
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Yararlandığımız Fonlar, Hibeler, Destekler 2019-2020 

 Destek Veren Kuruluş Desteğin Konusu ve İsmi  Süre Çıktısı 

Fonlar 

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Kurumsal Kimlik Geliştirme  3 ay Logo ve websitesi 

Heinrich Böll Vakfı Belgesel (Cemil)  3 ay 
Murat'ın Cemil 

Belgeseli 

Destekler 

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi (İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi & 

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 

  6 ay  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) 
STÖ'ler için Sosyal Medya 

Eğitimi 
 3 gün 

Sosyal Medya 

görünürlük eğitimi 

almış ortaklar 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) – 

Techsoup 

Kar amacı gütmeyen 

kuruluşlara yönelik teknoloji 

bağışı program 

 
Haziran 

2020 

İndirimli teknolojik 

çözümler elde etme 

şansı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aldığımız Sertifikalar, 2019-2020 

 Veren Kuruluş 
Sertifikanın/Eğitimin 

Konusu ve İsmi 
Katılan Ortaklar Süresi Çıktısı 

Ortakların 

Aldığı 

Eğitimler & 

Sertifikalar 

Anadolu Üniversitesi 

& Ticaret Bakanlığı 

Kooperatifçilik E-

Sertifika Programı 

Orkun Doğan & 

Atakan Büke 

2019 Bahar 

Dönemi 
Sertifika 

 
Columbia 

Üniversitesi 

Sürdürülebilir 

Kalkınma E-sertifika 

Programı 

Ecehan Balta 14 hafta Sertifika 

 


