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 H E R  T Ü R L Ü  T A S A R I M  YA P I L A B İ L İ Y O R !  Melih Özsöz ve Tara Hopkins’in kurucu ortağı oldukları 

‘çöp (m)adam’ markasındaki tüm tasarım ve üretim,  Ayvalık’ta yaşayan ev kadınları tarafından yapılıyor. Çeşitli 
markalardan gelen tonlarca atık ve çöplere hayat verilmesiyle oluşan ürünlerde bisiklet lastiği, çay poşeti, ambalaj 
kağıdı, meşrubat kapağı ve cips paketi de kullanılıyor.

MELIH ÖZSÖZ, 1981 İz-
mir doğumlu. Sabancı Üni-
versitesi’nde ekonomi bö-
lümünde üç yıl eğitim 

aldıktan sonra ‘para işleri’nin hiç de 
kendisine göre olmadığına karar vere-
rek yine aynı üniversitede Uluslararası 
İlişkiler bölümünde eğitim almış. Mas-
ter’ını da Boğaziçi Üniversi-
tesi’nde Avrupa Birliği çalış-
maları üzerine yapan Özsöz, 
bir dönem Brüksel’de de si-
vil toplum örgütlerinde çalış-
mış. Halen İktisadi Kalkınma 
Vakfı’nda Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Araştırma Müdü-
rü olarak çalışıyor. Melih Öz-
söz’ün, yaratıcı bir tasarım markasının 
nasıl kurucu ortaklarından biri oldu-
ğunu sorguladığınızı tahmin ediyoruz. 
İşte hikayesi…

‘çöp (m)adam’ gibi bir markanın 
kurucu ortağı nasıl oldunuz. Marka 
ortağınız Tara Hopkins ile yollarınız 
nasıl kesişti?

Tara ile 14 yıllık bir arkadaşlığımız 
var. Üniversitede o dönem, hocaydı. 
2007 yılında çıktığı Meksika seyaha-
tinde, çöplerden yapılan çantaları gör-
müş. Biraz araştırdıktan sonra bu tasa-
rımları mahkum erkeklerin yaptığını 
öğrenmiş ve onlardan eğitim almış. 
Türkiye’ye döndüğünde de bana or-
taklık teklif etti.  O dönem ben de kadın 
istihdamı ve iş güvenliği üzerine araş-
tırma yapıyordum. Zamanlama olarak 
denk geldi.

‘çöp (m)adam’ı farklı kılan nedir? 
Ürünlerin tamamı el yapımı. Bir de 

yaptığımız iş bir ‘recycling’ yani ge-
ri dönüşüm işi değil aksine ‘upcycling’ 
yani tamamen pert olmuş ürünleri ‘ile-
ri dönüşüm’e çeviriyoruz; değerli bir 
ürüne dönüştürüyoruz. Bugün bakma-
yın büyük markalara ait ürünlerin ton-

“Kadın ve girişimciliği halen lavanta torbası ya da 
tarhana çorbası sanan var.” 

MELIH ÖZSÖZ
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TÜRKIYE’DE KADIN ISTIHDAMININ VE GERI DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMI ÜZERINE YEREL BIR KALKINMA PROJESI 
OLARAK HAYATA GEÇIRILEN ‘ÇÖP (M)ADAM’ PROJESI KAPSAMINDA TONLARCA ÜRÜNÜN ÇÖPLERIYLE 

BIRBIRINDEN YARATICI TASARIMLAR YAPILIYOR. ABD’LI TARA HOPKINS ILE MARKANIN KURUCU 
ORTAKLARINDAN ÖZSÖZ ILE PROJENIN 5,5 YILLIK SERÜVENINI VE MISYONUNU KONUŞTUK. 

Sadece kadınlar tasarım ve üre-
tim yapıyor değil mi?

Üretimde hayatı boyunca hiç çalış-
mamış kadınlarla çalışmayı tercih etti 
ki, hayatlarına hem entegre olup para 
kazandıralım. Ürünleri tamamen Ay-
valık’ta yaklaşık 800 ev kadını üretiyor. 

Tasarım ve ürün modellerine na-
sıl karar veriyorsunuz?

Tasarımlar tamamen çalıştığımız 
kadınların hayalgücüne bağlı. Model-
leri ve tasarımları kendileri belirliyor. 
Hatta mümkün olduğunca onları kısıt-
lamamaya çalışıyoruz. Ürünleri yap-
tıktan sonra İstanbul’a gönderiyorlar 
biz de markalara iletiyoruz. Beğenilen 
ürünlerin devamı yapılıyor iade edi-
lenlerin yapımı da devam etmiyor. De-
diğim gibi tasarım konusunda değil 
ama sadece fermuar konusunda sıkın-
tı yaşıyoruz. Bazen şaşırtıcı renkler ile 
karşılaştığımız oluyor. 

Aldığınız tepkiler ne doğrultuda?
Enteresan tepkiler alıyoruz. İlgi 

gösteren de var yeren de. Neden bu şir-
ket para kazanıyor, diye bizi eleştiren 
var. İstihdam sağlamam için para ka-
zanmak durumundayım. Biz, hayır işi 
yapmıyoruz ya da bir vakıf değiliz. 

Sizden sonra benzer markalar 
yaratıldı mı?

Bizden sonra birçok benzer şirket 
ve sosyal girişim platformu kuruldu 
fakat işin mantığından çıkıp çok faz-
la ‘sosyal’ oldular ve işin ‘yeşil’ tarafını 
düşünmedikleri için de birçoğu ya ka-
patıldı ya da iflas etti. 

Marka olarak hedefleriniz nedir?
En büyük hedefimiz Türkiye’de-

ki kadın istihdamını arttırmak. Çün-
kü maalesef  21. yüzyıl Türkiye’sinde 
‘kadın ve girişimcilik’ akıllara halen la-
vanta torbası ya da tarhana çorbasını 
getiriyor. Bu fikri yıkıp yeni bir şeyler 
denenmek zorunda artık. 

larca çöpleriyle çalıştığımıza… İşin ba-
şında, tamamen kendi tükettiğimiz 
meşrubatların kapakları, cipslerin pa-
ketleri, çayların kağıtları ya da sosla-
rın kutularını kullanıyorduk. Çalıştığı-
mız kadın sayısı arttıkça atık toplama 
kapasitemiz azalmaya başladı. Dolayı-
sıyla büyük marka ve şirketlerin kapı-
sını çaldık. 
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