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SUNUŞ

2013 yılından bu yana ülkemizde aktifleşen kadın kooperatifleri, hem çok yeniler, hem de yanlış 
değerlendirilebilmekteler. TÜRKONFED IDK olarak kadın kooperatiflerine yönelmemizin en önemli 
sebepleri, kooperatiflerle ilgili mitlerden arındırılmış bir bilgi paylaşımını sağlamak ve pandemi öncesinde 
planlamaya başladığımız 2020 yılı Uluslararası Kadın Zirvemizde kooperatifçilik ile ilgili uluslararası iyi 
örnekleri kamuoyu ile paylaşmaktı. Kadın kooperatiflerinin güçlenmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, 
kurumsal kapasitelerinin genişletilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların 
kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı temel hedefimiz.  Bu anlamda hem kamu 
kurumlarının, hem de özel sektörün, kooperatiflerin güçlendirilmesi yönünde teşvik edilmesi ve kamu/
özel sektör/ sivil toplum / üniversiteler ile işbirliklerinin sağlanması gerekiyor.  2020 yılı için planladığımız 
Uluslararası Zirveyi bir sonraki yıla ertelemek durumunda kaldık. Lakin Kadın kooperatifleri için 
başlattığımız araştırmalarımızı şimdiden paylaşmayı uygun gördük. Çünkü pandemi süreci, koope-
ratiflerimize daha çok kan kaybettirmekte ve birçoğunu kapanma noktasına taşımakta. Aynı zamanda 
kadın girişimcilerin ve üreticilerin önderlik ettiği kooperatiflere fırsatlar da sunmakta. Bunlarla beraber, 
Ticaret Bakanlığının da kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik aldığı kararları yakından takip 
ediyor, hazırladığımız raporlar ile destek politikalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Bu konuda doğru 
bir iş birliği ve strateji sağlanamaz, devlet eliyle kooperatiflerin desteklenmesinden ziyade, istatistiki artış 
amacıyla kadın kooperatifleri kurulur ise, ilerleyen yıllarda kaynaklarımızın atıl kullanılması ve sadece adı 
olan işlevini yitirmiş kadın kooperatifleri ile karşı karşıya kalma durumumuz olacaktır. Deneme yanılma 
yöntemlerinden ziyade, denenmiş ve başarılı olmuş çalışmaları hayata geçirmek daha kıymetli olacaktır. 

IDK derneklerimizin de kooperatiflerle birlikte çalıştığını biliyoruz. Örnek vermemiz gerekirse IDK 
üyemiz Hakkari Kadın Girişimciler Derneği (HAKGIDER) bünyesinde 2015 yılından beri çalışmalarını 
sürdüren ve Hakkari’deki ilk ve tek kadın kooperatifi olan Hakkâri Çiçeklerin Özü Kadın Girişim, 
Işletme ve Üretim kooperatifi aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra bir başka örnek, 
yine üyelerimizden Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği, Kadın Emeği ve Istihdamı Girişimi 
Platformu içinde kooperatiflerle birlikte çalışmalarını sürdürmekte. KAGIDER, Türkiye Vodafone Vakfı 
ve Soma Belediyesi iş birliği ile Soma’da Önce Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi hayata 
geçirildi, böylece Soma’da hem eşlerini/yakınlarını maden kazasında kaybeden hem de diğer Somalı ka-
dınlar iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırılarak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını 
sağlayıp, aldıkları eğitimlerle üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunuldu. Yine Kayseri’de Kadın 
Işbirliğini Geliştirme Derneği KIGDER ve Talas tanıtımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 
birlikte “Talas Maharetli Eller” adında bir kadın üretici kooperatifi kuruldu. Ayrıca Diyarbakır Iş Kadınları 
Derneği, kentte kadın kooperatiflerini tek çatı altında bir araya getirmek, büyütmek ve güçlendirmek üzere 
ilçe ilçe, köy köy gezerek saha çalışması yapmaktalar. Daha birçok kadın derneğimiz doğrudan ve 
dolaylı yollardan illerindeki kadın kooperatifleri ile çalışmaktalar. 



Reyhan Aktar
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve 

İDK Eş Başkanı 

Bizler bu çalışmaya başladığımızda henüz pandemi dünyada çok yeniydi. Haliyle kooperatifler üzerindeki 
etkisini görmemiz biraz zaman aldı. Pandemiyle birlikte ne yazık ki en çok etkilenen kurumlardan 
biri de kooperatifler oldu.  Özellikle kırsal alanda kurulu olan kadın kooperatifleri, üretimin sürdürülmesi 
aşamasında ve pazara erişimde sıkıntı yaşadılar. Çok az sayıda kooperatif bu süreçten olumlu yönde 
etkilendi. Hijyen malzemesi üreten kooperatiflerde iş hacmi arttı.
 
“Neden iş dünyası kooperatifleri desteklemeli?” diye sorulduğunda, bültende de daha ayrıntılı göreceğiniz 
şekilde, yanıtımız özellikle kadın çalışmalarına önem veren kurumların kadın kooperatiflerine verecekleri 
desteğin yalnızca kadınların değil toplumun da güçlenmesine destek sağlayacak olmasıdır. Kadın 
kooperatifleri, kadınlara yalnızca maddi imkan sağlamıyor, birbirlerini etkileyecekleri ve birlikte güçlendik-
leri bir ağ sağlıyor. Beraber, ortak çalışma kültürlerini geliştiriyor. Sosyal alanları genişliyor. Geliştirdikleri 
ortaklıklar ile birbirlerinin hayatlarına dokunuyorlar. Bu doğrultuda, özellikle yerel yönetimlerin kadın koo-
peratiflerini desteklemek konusunda daha aktif olmaları sadece ekonomik alan değil, belediyenin sosyal 
sorumluluk alanı içine girmekte. Özel sektör işletmeleri de yerelde ve ulusal seviyede kadın kooperatiflerini 
ürün ve hizmet kalitesi, rekabet edebilirlik ve markalaşma gibi alanlarda desteklemesi etkili olacaktır. 

Elinizdeki bülten, Türkiye’de ve dünyada kooperatiflerle ilgili tartışmaları ve kooperatiflerin durumunu, 
kooperatiflerle ilgili doğru bilinen yanlışları (mitleri), pandeminin kooperatifler üzerindeki etkisini, 
ayrıca ulusal ve uluslararası iyi kadın kooperatifi uygulamalarını içermektedir.

Aralık 2020
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GİRİŞ

Aylar önce Çin’in Wuhan şehrinde başlayan bir salgın, dünya çapında yüz binlerce insanın yaşamına ve
ciddi boyutlarda ekonomik hasara yol açtı. COVID-19 salgını, “reel ekonomileri” derinden vurdu. Kriz öncesi 
kırılganlık sinyalleri veren küçük-orta ölçekli işletmeleri, girişimcileri ve küresel değer zincirlerini ayakta 
tutan binlerce üreticiyi ve emekçiyi doğrudan ve son derece olumsuz etkiledi. Salgın, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerini pekiştirdi, bakım işini orantısız biçimde üstlenen kadınların, şiddete ve yapısal eşitsizliklere 
karşı bağışıklığını düşürdü. Ekonomilerin ve toplumların can suyu olan ticari işletmeleri hayatta tutabilmek 
için, hükümetler GSMH’larının neredeyse yüzde 4’üne denk gelen yardım paketleri sundu. Önümüzdeki 
süreçte, yardım paketleri ve benzeri pandemi odaklı programların, günü kurtarmak yerine reel ekonomileri 
uzun vadede güçlü, dayanıklı ve sağlıklı kılabilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla
yaşama geçirilmeleri gerekiyor.1

COVID-19 salgınının işletmelere ve emek piyasalarına etkilerini yönetebilmek, refah ve büyüme 
yolculuğuna hep birlikte devam edebilmek için bugünün başarı örneklerini incelemek, ne tür işletmelerin, 
neden sürdürülebilir olduğunu anlamak önemli. Insan yaşamını, çevresel sürdürülebilirliği, biyolojik 
çeşitliliği tehdit eden krizleri gelecekte çok daha sık göreceğiz. Bir daha “hazırlıksız yakalanmamak”
için, işletmelerimizi, iş modellerimizi, çalışma biçimlerimizi gözden geçirebilir, kadınların eşit paydaşlar
olarak yer aldığı, çevresel ve sosyal faydanın ekonomik faydayla eşit değerlendirildiği dirençli, güçlü 
ve sürdürülebilir bir ekonomi kurabiliriz. 

COVID-19 salgını Türkiye’de pek çok kadın kooperatifi için, tıpkı diğer küçük ve orta işletmeler gibi, 
zorlayıcı bir durum oluşturmakta. Kadın kooperatifleri bu süreçte kreşlerini, oyun odalarını, üretim 
mekanlarını, atölyelerini, lokanta ve kafelerini geçici de olsa kapatmak zorunda kaldılar. Hizmet, üretim 
ve gelirlerin çok az olduğu ya da tamamen durduğu 2020’nin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 
ödenmesi gereken vergi borçları, kira, elektrik, su, doğalgaz gibi giderler ve diğer yatırım araçlarının kredi
borçları kooperatifler için de ciddi bir yok olma tehdidi oluşturuyor. Kooperatiflerin, özellikle 
sosyal kooperatiflerin, daha da özelde kadın kooperatiflerinin, bulundukları yerlerde yoksullukla 
mücadelede, kadının toplumda ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinde, toplumsal karar alma 
süreçlerine katılımında ve üyelerinin ailelerinin ve özellikle çocuklarının yaşamları üzerinde yarattıkları 
iyi etkiler göz önüne alındığında bu zararın ölçülmesi zorlaşıyor.

1 Marianne Schnall, ‘Putting a gender lens on Covid-19; Forbes, 17 Nisan 2020, 
https://www.forbes.com/sites/marianneschnall/2020/04/17/putting-a-gender-lens-on-covid-19-thought-leaders-weigh-in/#354baecf5b23
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Öte yandan, bu süreçte sosyal kooperatifçilik alanında yer alan yapıların dayanışma içerisinde bu 
süreci olumluya dönüştürdüklerine de şahit oluyoruz. Bu da bizlere sosyal kooperatifçiliğin dayanışma, 
birliktelik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin pandemi gibi kriz koşullarında ekonomik sürdürülebilirlik ve 
toplumsal fayda açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Örneğin, Kadın Emeğini Değerlendirme 
Vakfı’nın (KEDV) bütün üye ve çalışanları sosyal izolasyon sürecinde evlerinden çok iyi örgütlenerek, 
çevrimiçi platformları çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Kadın kooperatifleri ile özellikle gıda 
mühendislerini ve diğer ilgili uzmanları bir araya getirerek, “Zoom” uygulaması üzerinden afet, göç, çocuk 
ve gıda güvenliği gibi konularda eğitimler düzenliyorlar. Vakıf, tüketicinin iyi, sağlıklı ve yerli tarım ürünleri 
talebine yönelik, bu süreçte üretim yapacak olan gıda kooperatiflerin listesini çıkararak, bu listeleri 
sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu ve tüketiciler bu çağrılara yoğun bir şekilde karşılık verdiler. 
Kooperatiflerden toplu alım yapan şirketlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle siparişleri iptal 
edilen kooperatiflerin ürünleri, ortak kampanyalar aracılığıyla tüketiciyle doğrudan buluşturuldu. Ayrıca, 
kadın kooperatifleri bu süreçte yoğun maske talebini karşılamak üzere çok sayıda ücretsiz ve gönüllü 
maske üretimi yaptı ve yapmaya devam ediyor. 

Mardin’de geçici koruma statüsündeki Suriyeli ve yerel halktan kadınların bir arada üretim, pazarlama 
ve satış yaptığı Mardin Artuklu Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Halep Sabunları 
üretim atölyesindeki üretim ve satışlar tüm hijyen ve sağlık koşulları yerine getirilerek Covid-19 
öncesinden çok daha yüksek bir tempoda ve çok daha fazla kadının katılımıyla sürüyor.  Mardin’deki 
salgın özellikle en savunmasız gruplara, yani günlük ücretlerle yaşayan ve bu dönemde harcamalarına 
izin verecek birikimleri olmayan Suriyeli göçmenleri ve yerel işçi/emekçileri çarptı. Topraktan Tabağa 
Kooperatifinin kadın üyeleri bu doğrultuda daha fazla çalışma taleplerini dile getirdiler ve pandemiye bağlı 
olarak ortaya çıkan doğal temizlik ve hijyen talebine paralel olarak hızlı bir şekilde sabun üretmeye 
başladık. Ayrıca, tüketilmeye hazır sabunları satmak için çevrimiçi kanallardan bir sosyal medya ve 
tanıtım hamlesi başlattılar. Mevsimsel koşullar itibariyle, yağları sabuna dönüştürmek için elverişli olan 
üretim dönemi, Covid-19 hastalığının yayılma sürecine rağmen gerekli hijyen ve koruma gerekliliklerine 
uyarak en iyi şekilde değerlendirildi. Bu dönemdeki üretim ve satış atağı Kooperatifi farklı yağlarla 
üretimini genişletme ve çeşitlendirmeye teşvik etti. Bu kooperatifte ekonomik özgürlüğünü kazanan 
kadınların evlerindeki ve sosyal yaşamdaki statülerinin ve kendilerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde 
değiştiği gözle görülebiliyor. Kadınların pek çoğu, ailelerinde Covid-19 döneminde evlerine maddi 
gelir sağlayan tek bireyler. 
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COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE KADIN İSTİHDAMI ODAĞINDA ETKİ 
ARAŞTIRMASI’NDAN KOOPERATİFLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BULGULAR

Elinizdeki bültenin hazırlanması aşamasında, Covid-19 salgınının Mart-Haziran 2020 döneminde özel 
sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla TÜSIAD, TÜRKONFED, UN Women 
Türkiye Ofisi tarafından ortak bir anket araştırması yürütülmüştür. Ankete farklı sektör ve bölgelerde 
faaliyet gösteren 7’si kooperatif olmak üzere 339 üye işletme katılmıştır. Bize, Türkiye’deki özel sektörün 
kooperatiflere yönelik algısını da ölçme fırsatı da veren bu çalışmaya katılan işyerleri arasında %28 
oranında 250-2,999 çalışana sahip Büyük Işletme, %19 oranında 50-249 çalışana sahip Orta 
Büyüklükte Işletme, %18 oranında 10-49 çalışana sahip Küçük Işletme ve yine %18 oranında 9’dan 
az çalışana sahip Mikro Işletme ve %14 oranında 3000’den fazla çalışana sahip olan Büyük 
Işletmeler yer almaktadır. Çalışmaya katılan kooperatiflerin oranı %3’tür. 

Rapora göre:

Yanda yer alan tabloda ankete katılan işletmelerin kooperatiflere dair görüşlerine yer verilmektedir. 
Işletmelere elinizdeki bültenin üzerinde durduğu hipotezlere yönelik değerlendirmeleri sorulmuştur.  Buna 
göre, kooperatiflerin piyasada rekabet edebilen karlı işletmeler olduğu görüşüne katılanlar (kısmen ve 
tamamen) sadece %33 düzeyindedir. %67 kooperatiflerin piyasa koşullarında rekabet edebilen karlı 
işletmeler olmadığını düşünmektedir. Buna karşılık, kooperatiflerin adil piyasa koşulları yarattığını 
düşünen %71 gibi yüksek bir oranda işletme olduğu görülmektedir.  Işletmelerin neredeyse kooperatiflerin 
erişte, tarhana ve el işi ürünler satmanın ötesine geçemediğini belirtmiştir. Kooperatiflerin ve kadın 
kooperatiflerine sunulan desteklerin yetersiz olduğu %72 oranında büyük çoğunluk tarafından kabul 
görmüştür. Kadın kooperatiflerine vergi teşvikleri getirilmesi işletmelerin %86’sı tarafından, özel sektörün 
toplu hizmet ve ürün satın alma yoluyla destek olması gerektiği ise yine %86 oranında işletme 
tarafından desteklenmiştir.  

“Ankete katılan işletmelere bölgelerinde girişim, üretim ve işletme kooperatiflerinden haberdar olup olmadıkları 
sorulduğunda, %36 oranında işletme ne yazık ki haberdar olmadığını, %40’ı kısmen, %24’ü haberdar olduğunu 
belirtmiştir. Bölgelere göre ayrıştırarak incelendiğinde Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet 
gösteren işletmeler içinde kısmen ve tamamen haberdar olan işletmelerin oranı en yüksek düzeyde çıkmıştır.”

“Bölgelerindeki kooperatifler arasında kadınlar tarafından kurulan ve yönetilen kooperatifler olup olmadığı 
sorusuna ise işletmelerin yüzde 60’ı evet yanıtı vermiştir. Ancak kadın kooperatiflerinden hizmet ya da ürün 
satın alıp almadıkları sorusuna yalnızca 37 işletme ürün satın aldığını belirtmiştir. Satın alınan ürünler arasında 
da çoğunlukla tarım ürünleri, gıda ürünleri, hediyelik eşya, el işi vb. tekstil ürünleri, organik gıda, maske, giyim, 
kahvaltılık ürünleri vb. ürünler yer almaktadır. Ürün alarak destekleyen işletmelerin faaliyet yürüttükleri 
sektörler sırasıyla sağlık, bilişim, finans ve yiyecek sektörleridir. Çok az sayıda da olsa enerji sektöründen 
işletmeler kadın kooperatiflerini desteklediklerini ifade etmiştir. Bu işletmeler arasında 12’si büyük işletmeler, 
21’i KOBI, 5’i de yine kooperatiflerden oluşmaktadır. Alınan açık uçlu yanıtlardan biri tedarikçilerini kadın 
kooperatifleri ya da kadın girişimci işletmeler arasından seçerek destek sağladıklarını, bir diğer yanıt ise belirli 
günlerde kooperatiflere alan yaratarak çalışanlara ürün tanıtımı ve satışı yapmalarını sağladıklarını iletmiştir.”
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Türkiye’de kooperatiflere ve özellikle kadın kooperatiflerine dair görüşler

Anket sonuçları, kooperatiflerin özellikle üretim yaptıkları ve hizmet verdiği bölgelerde kamu, özel sektör 
ve sivil toplumla daha iyi iş birlikleri kurarak daha tanınır ve bilinir hale gelmeleri gerektiğini gözler 
önüne sermektedir. Özel sektöre yönelik bakıldığında da, kooperatiflerin, özellikle kadın kooperatiflerinin 
ekonomik ve toplumsal değerini daha iyi anlamak ve yerel ve ulusal düzeyde kadın kooperatiflerini 
desteklemek için stratejiler geliştirmeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir ekonomi için insan odaklı ve eşitlikçi iş modelleri: Kooperatifler ve kadın 
kooperatifleri

Kooperatiflere dair önyargıların ya da “mitlerin” aksine, insan, paylaşım ve dayanışma odaklı bu ticari 
yapılar, ekonomik küresel büyüme ve istihdama önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Dünyada çalışan
nüfusun yüzde 10’u bir kooperatif tarafından istihdam ediliyor.2 Sadece ABD’de kooperatifler yılda 
2 trilyon dolar ciro kaydediyorlar.3 Kadın kooperatifleri bu formülün önemli birer parçası: öyle ki 2002 
yılından bu yana Uluslararası Iş Örgütü (ILO) kooperatiflere kadınların her seviyede katılımlarına 
özel vurgu yapıyor, bu yönde üyeleri ile iş birliği içinde programlar yürütüyor.4 

Kooperatifler, canlı bir piyasa ekonomisinde 
rekabet edebilen, karlı işletmeler olamaz. 10 23 12 18 36 100

38 33 13 14 1 100

21 28 15 15 20 100

3 11 14 21 51 100

4 16 17 14 48 100

78 8 6 3 5 100

71 15 6 5 3 100

Kadın kooperatifleri erişte, tarhana ve el işi 
ürünler satmanın ötesine geçemiyor.

Kooperatif kuran, işleten, yöneten ve emekçisi 
olan kadınlara sunulan destekler yeterlidir.

Kooperatifler, kadınlara iyi birer kariyer ve 
bireysel gelişim imkânı sunamaz.

Kadın kooperatiflerine vergi teşvikleri getirilmeli.

Özel sektör, kadın kooperatiflerine, toplu hizmet 
ve ürün satın alma yoluyla destek olmalıdır.

Kooperatifler adil piyasa koşulları yaratıyor.
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2 Facts and figures, International Co-operatives Alliance, https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures 
3 World Cooperative Monitor 2019, EURICSE ve International Co-operative Alliance, 2019, 
https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2019
4 R193 - Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002 (No. 193), International Labor Organization,  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193
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Türkiye’de ve dünyada kadın kooperatifleri denince genellikle akla dar gelirli ya da dışarıda iş imkanı 
bulmayan kadınların ihtiyaçları ve becerileri etrafında bir araya geldikleri ekonomik ve sosyal 
girişimlerden söz ediliyor. Kadın kooperatiflerinde işin liderliğini yapanlar kadınlar oluyor. Bilinen o ki, 
kooperatif yapısı karma olduğunda, kadın bir yönetim kurulu başkanı ve lideri olamayabiliyor. 

Peki, Türkiye’de kadınların istihdam edilmesini sağlayan kolektif iş modelleri dediğimizde aklımıza 
gelen genellemeler ve tanımlar aynı zamanda kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal performansını 
göz ardı etmemize yol açan faktörler olarak karşımıza çıkıyor mu? Kooperatiflerle ilgili bildiğimizi 
sandığımız (ama yanıldığımız) “mitler” neler? 

Kooperatifler ve özellikle kadın liderliğini ve emeğini bir araya getiren ve kadınların istihdamını sağlayan 
kooperatifler Türkiye’de nasıl daha fazla değer yaratır? Kadın kooperatiflerinin gelişen, canlı bir emek 
piyasası ve ekonomiye katkısı nedir ve bu katkı nasıl artırılabilir? Kooperatiflerin toplumsal fayda ve özel-
likle de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sürdürebilir geçim kaynaklarına erişimindeki rolü nasıl 
geliştirilir? Bu konudaki kamu politikaları ve mevzuatta yapılabilecekler nelerdir? Özel sektör Türkiye’de 
özellikle kadın kooperatifçiliğinin gelişimine neden katkıda bulunmalı ve nasıl katkıda bulunabilir?

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) bu bültende kooperatiflere algıyı ve doğru 
bildiğimiz yanlışları ele aldı. Türkiye’de başarılı ve sürdürülebilir kooperatifler ve özellikle 
yoğun olarak kadınların paydaş olduğu kooperatifler için yapılması gerekenleri derledi.
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KOOPERATİFLERLE İLGİLİ MİTLER ve GERÇEKLER 

1. Kooperatifler, canlı bir piyasa ekonomisinde rekabet edebilen, karlı işletmeler 
olamaz. (Yanlış)

Iş dünyası liderlerinin başucu dergisi Harvard Business Review (HBR), 2018’de yayınladığı bir yazıda 
ABD’de kooperatiflerin başarısına dikkat çekerek, neden daha fazla kooperatife ihtiyacımız var sorusunu 
ortaya attı.5 Kooperatiflere dair önyargılardan biri bu tür işletmelerin canlı, dinamik ve rekabetçi bir piyasa 
ekonomisi ile uyuşmaması. 

Oysa ki: 

HBR yazarları, kooperatiflerin önümüzdeki on yıl içinde daha da güçleneceğini öngörüyor. Öyleyse,  
kooperatifleri canlı piyasa ekonomilerinin daha da merkezine taşıyacak gelişmeler neler olabilir? 

Normalleşen kriz ortamı ve iş modelleri
Giriş bölümünde, krizlerin giderek daha da gündelik ve alışılagelmiş hale geleceğini yazdık.  Küresel 
ekonomi, iklim değişikliği, işsizlik, borçluluk ve pandemi gibi krizler nedeniyle zayıfladığında, etkin biçimde
rekabet edebilen, dayanıklı ve kaliteli iş olanakları sağlayabilen işletmelere daha da fazla ihtiyaç
duyacağız. 

Kriz dönemlerinde kooperatifler diğer işletmelere kıyasla daha iyi performans sergiliyor. Örneğin, 
ABD’de kooperatif yapısını tercih eden işletmeler, 1999-2011 yılları arasında ekonomik krize rağmen 
karlarını %14 artırdı.10 Iskoçya’da hizmet veren gıda kooperatifi Scotmid, 2019 yılında Brexit, yavaşlayan 
Ingiltere ekonomisi ve artan masraflara rağmen kârlılığını %10 artırdı.11

● Kooperatifler, kar amacı güder. Ortaklar karı eşit paylaştıklarından, kooperatifin ticari başarısı, her 
üyenin peşinde koştuğu ve sahiplendiği bir hedeftir.

● Kooperatifler küresel piyasa ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Dünyada 3 milyonu askın kooperatif 
var. Avrupa Birliği’nde her 5 kişiden biri bir kooperatif üyesi.6  

● Kooperatifler, ortak ticari, sosyal ve kültürel amaçlar ve hedefler doğrultusunda üyeleri tarafından sahip-
lenilen, yönetilen ve işletilen yapılardır.7  Ortaklar, kooperatiflerin doğrudan paydaşı olduklarından, kurdukları ve 
yönettikleri yapıları işbirliği içinde ve uzun vadeli bir bakış açısıyla işletmeye odaklanırlar.8  

● Kooperatif ekonomisi ile sosyal gelişim arasında güçlü bir bağ var. 2014 yılında dünya kooperatif eko-
nomisine dair yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kooperatiflerin ekonomideki yeri ve gayri safi milli 
hasılaya katkıları yüksek olan ülkelerin “sosyal gelişim endeksi” performansları da oldukça yüksek.9  

5 Why the US needs more worker owned cooperatives. Harvard Business Review. 2018. 
https://hbr.org/2018/08/why-the-u-s-needs-more-worker-owned-companies
6 Towards a people-centred Europe with cooperatives. Coop Europe. 
https://coopseurope.coop/sites/default/files/CooperativesEurope_Flyer_ONLINE.pdf
7 ‘What is a cooperative?’, International Cooperatives Alliance, https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative
8 ‘What is a cooperative?’ Cooperatives Europe. https://coopseurope.coop/about-co-operatives/what-cooperative
9 Tablo 3, https://nz.coop/research-reports/top-40/
10 Kurtulus, Fidan Ana and Douglas L. Kruse. 2017. How Did Employee Ownership Firms Weather the Last Two Recessions?: Employee Ownership, 
Employment Stability, and Firm Survival in the United States: 1999-2011. Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.
11 Scotmid Cooperative profits up 10% as it approaches 160th birthday, Insider, 2019, 
https://www.insider.co.uk/news/scotmid-co-operative-profits-up-14553526
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Kooperatiflerin olumlu performansının birkaç farklı açıklaması var:  

Bazı Avrupa ülkelerinde müşteriler, kredi birliklerini geleneksel bankalardan daha güvenli 
bulduğundan birikimlerini buraya taşıdılar.15  

Yeni finansman kaynakları
Geleneksel finansman sağlayıcılar da sosyal fayda amacı güden yatırımcılar da, kooperatif modelini gerek 
risk açısından gerekse karşılık beklentisi açısından yatırıma değer bulmaya başladı. Kooperatiflerin 
finansmana erişimi gelişmeye oldukça açık bir alan.16 Çalışanlar tarafından sahiplenilen ve yönetilen 
işletmeler, büyümeleri için gereksinim duydukları finansmana gelecekte diğer işletmelere kıyasla 
daha kolay erişebilecekler. 

● Ne pahasına olursa olsun, demokratik yönetişim ilkelerine bağlılık. Kriz döneminde piyasa temelli ve 
diğer dış baskılar nedeniyle kooperatifler, diğer işletmelere benzer şekilde zorlanıyor. Ticari etkinliğini koruma 
gereksinimiyle, demokratik yönetişim ilkelerini sürdürme öncelikleri çatışmaya başlıyor. Tam da bu çatışma 
dinamiklerini, bazı kooperatifler avantaja çevirerek, demokratikleşme süreçlerini derinleştiriyor, işletmeye yeni bir 
kimlik kazandırıyorlar. Yöneticilik vasıfları güçlü olan kooperatif liderleri, kriz döneminde ciro, karlılık, inovasyon 
gibi hedeflerden şaşmadan işletmelerinin sosyal dinamiklerini güçlendirmeye odaklanarak başarı 
yakalayabiliyor.12 

● Yerel ekonomilere can suyu. Kooperatifler, kriz döneminde de yerel üreticilerle dayanışma içinde kalarak, 

satın alma ve yatırım faaliyetlerini yerel ölçeğe odaklayarak, yerel ekonomilerin canlı kalmasına katkıda 

bulunuyorlar.13 Krizde kazanımlarını yatırıma dönüştüren her tür işletmenin kriz sonrası dönemde daha başarılı 

olduğu14 düşünüldüğünde kooperatiflerin yerel ölçekteki bu tutumları, gerek ticari gerekse insani açılardan 

olumlu sonuçlar doğuruyor.

● Risk duyarlılığı. 2007-2008 bankacılık krizinde Avrupa’daki kredi birlikleri, geleneksel bankalara kıyasla 
başarılı bir performans sergiledi, mal varlıklarını %10, müşteri portföylerini %14 oranında artırdılar. Krizden 
hemen sonra geleneksel bankalar kredi derecelendirmelerini yükseltmekte zorlanırken, kredi birlikleri A ve 
üzeri notlarını korudular. Bankacılık sektöründeki kooperatif yapılarının başarısında, ortaklarının farklı risk 
algıları önemli rol oynadı. Ortaklar tarafından seçilmiş yönetim kurulları, kredi birliklerini ortaklara yıllık kâr payını 
artıracak şekilde yönettiler, kazanç fazlasını rezerve yönlendirdiler, bankacılık ürünlerini daha ucuz ve 
erişilebilir tuttular. 

12 Cooperative dynamics during the financial crisis, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2016, 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0899764016661775
13 Policy coherence for Sustainable Development 2017, OECD, sayfa 157, https://books.google.co.uk/books?id=vKslDwAAQBAJ&pg=PA157&lpg=-
PA157&dq=private+sector+incentives+for+investing+in+women+owned+cooperatives&source=bl&ots=jqNlvoVy_c&sig=ACfU3U16BVTwQkKd-
rPFz6KoM46px9kHVvw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwirk-
Cp9b_oAhUSE8AKHXSaDfgQ6AEwB3oECAwQAQ#v=onepage&q=private%20sector%20incentives%20for%20investing%20in%20women%20
owned%20cooperatives&f=false
14 Michaela Coppola, ‘Building business resilience to the next economic slowdown, Deloitte, 2019, 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/business-resilience-economic-slowdown-cfo-perspectives.html
15 Financial cooperatives: A safe bet in crisis. International Labor Organization (ILO), 2013, 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_210300/lang--en/index.htm
16  Are cooperatives really so difficult to finance? Fifty by Fifty, 2018, 
https://medium.com/fifty-by-fifty/are-cooperatives-really-so-difficult-to-finance-3adec81c70a8
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Kuşaktan kuşağa aktarılan değer
Ikinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya gelen ve bugün tepe yönetici ve kurucu kadrolarının çoğunluğunu 
oluşturan17 ‘Baby Boomer’ kuşağı, yakında emekliye ayrılacak. Kurdukları küçük ve orta ölçekli şirketlerin 
geleceğini planlarken, yeni kuşağa devir ya da satış yerine şirketlerini çalışanlara devretme seçeneğine 
cazip bakıyorlar.18 Neden? Bazı kurucular, aile bireylerine ya da işletmeyi satın almaya talip olanlara 
kıyasla, çalışanlarının işe hakimiyetlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Emektar çalışanlar, kuru-
cuların başlattıkları yolda başarıyla devam edebilirler. Işletme kooperatif haline geldiğinde eski uzman ve 
yönetici kadrolarını koruyarak yola devam edebilir. Işletmenin bulunduğu ülkenin mevzuatına göre koşullar 
değişse de, her halükarda çalışanlara devir finansman kaynağı da yaratabilir. Çalışanlar ortağa dönüştü-
ğünde, işletmenin en az bugün olduğu kadar başarılı yola devam etmesinde daha da etkin rol 
oynayabilirler.19  

Özellikle tarım, gıda, sanat ve elişlerinde geleneksel üretim tekniklerinin geçmişten bugüne taşınmasında 
rol oynayan kadınlar, kooperatifler gibi kolektif ve dayanışmaya dayalı üretim yapıları altında, kültürün ve 
emeğin kuşaktan kuşağa taşınmasında önemli rol oynuyorlar.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik ile ticari basari ilişkisi 
Artık sürdürülebilir olmayan büyümeden söz etmek mümkün değil. Canlı ve dirençli bir piyasa ekonomi-
sinde hayatta kalmak ve gelişmek için, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ve inovasyona yatırım yapmak 
giderek önem kazanıyor. Ispanya’nın Bask bölgesindeki MONDRAGON kooperatifi gibi yenilikçi yapılar, 
yenilikçi ve eşitlikçi çözümlerle hem piyasada, hem de toplumsal değer yaratmanın mümkün olduğunu gös-
terdi.20 (Bakınız EK 1) Bu gibi örneklerin başarılı yönlerinin pekişmesi, gelişmeye açık/zorlanan yönlerinin 
çözümü21 sayesinde, kooperatifler gelecekte eşit, adil ve sürdürülebilir ekonominin kalbinde yer alabilir.22

● Sürdürülebilirlik, kooperatiflerin DNA’sında var. Iklim krizi, doğal kaynakların hızla tükenmesi, biyolojik 
çeşitliliğin yok olması bugün iş dünyasının tamamını etkileyen, büyüme hedeflerini doğrudan ilgilendiren, ürün ve 
hizmetlerin cazibesini ve fiyatını belirleyen gelişmeler. Örneğin, tüketiciler, giderek daha fazla sürdürülebilir 
ürün ve hizmetlere yöneliyor, “yeşil” ve “adil ticaret” prensibine uygun ürünleri tüketmek için daha fazla
para ödemeye gönüllü oluyorlar.23  

Iş dünyasının, faaliyetlerinin topluma ve dünyaya olan etkisini yeniden gözden geçirdiği ve sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik açısından olumlu etkiler bırakmanın kritik olduğu bir dönemden geçiyoruz.24 Bu gelişmelerle paralel 
şekilde, kooperatiflerin sürdürülebilirlik yaklaşımları da gelişiyor. Uluslararası Kooperatiflere Birliği’ne (ICA) 
göre, kooperatifler doğuştan sürdürülebilir yapılar, zira topluma değer katmayı önceliklendiren işletmeler.

17 Age and Tenure in the C-Suite, Korn Ferry Institute, Ocak 2020, https://www.kornferry.com/about-us/press/age-and-tenure-in-the-c-suite
18 Retiring Boomers Turn to Co-ops to Keep Their Businesses Running, Bloomberg, 5 Subat 2020, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-05/retiring-boomers-turn-to-co-ops-to-keep-their-businesses-running
19 Baby Boomers’ Uptapped Legacy’ Forbes, 20 Kasim 2019 
https://www.forbes.com/sites/ashoka/2019/11/20/baby-boomers-untapped-legacy-stronger-local-economies/#6de95aed45cd 
20 Humanity at work: MONDRAGON - a social innovation ecosystem case study, Young Foundation, 2017 
https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2017/04/Humanity-at-Work-online-copy.pdf 
21 MONDRAGON through a critical lens, 2017, https://medium.com/fifty-by-fifty/mondragon-through-a-critical-lens-b29de8c6049 
22 Why the cooperative model needs to be at the heart of our new economy, Fast Company, 2018,
https://www.fastcompany.com/90249347/why-the-cooperative-model-needs-to-be-at-the-heart-of-our-new-economy 
23 The huge sustainability challenges still facing companies and consumers, ING, 2019, 
https://think.ing.com/articles/the-move-towards-a-circular-economy-is-gaining-momentum/
24   Meghann Jones, ‘Making Business Sustainable’ Ipsos, 2019 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-03/making_business_sustainable_impact_ipsos_pov_2019.pdf
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Urla Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi bu konuda Türkiye’den ilham verici bir örnek. Izmir’de Ur-
la’daki Iskelede kısa süre öncesine kadar, her gelirden insanın deniz kenarında çok fazla para harcamadan 
oturabileceği bir tesis yokken, Kooperatif işlettiği Iskele Çay Evi’yle bu eksikliği doldurdu. Iskele Çay Evi, ka-
musal alanda sağlıklı ürünlere makul bir fiyatla erişme olanağı ve her gelir seviyesinden kişilerin keyifle vakit 
geçirebileceği bir sosyal ortam haline geldi. Urla Kadın Kooperatifi’nin market raflarına giren pek çok tarım ve 
gıda ürünü sayesinde tüketici, temiz ve sağlıklı gıdaya erişebilmekte. Bu kooperatifin başarısı, yarattığı sosyal 
ve ekonomik etki ile anılıyor ve Kooperatif pek çok özel sektör kuruluşu, yerel ve idari birimlerle iş birliği yapıyor. 

Bazı kooperatifler sürdürülebilirliği sadece çevresel değil aynı zamanda insani olarak tanımlıyor. Örneğin, 
Ingiltere’deki John Lewis Partnership (JLP), sürdürülebilirliği “mutluluk” olarak tanımlayan ve ortaklarının kârdan 
giderek daha fazla pay aldıkları bir düzende, işletmenin daha mutlu ve sürdürülebilir olduğunu savunuyor.25 
Öte yandan, Iskandinavya ülkeleri ve ABD’deki bazı kooperatifler sürdürülebilirliğin çevresel boyutuna odak-
lanarak, örneğin yeşil enerji arzını hükûmetlerle iş birliği içinde karşılama yolunu seçmişler. Kooperatif yapıları 
sayesinde, yeşil enerjiye erişimi ve yeşil enerji finansmanını hesap verebilir ve demokratik bir sisteme oturtmak 
mümkün olmuş.26 Türkiye’de yeşil enerji alanında dünya trendlerinin aksine merkezileşme gözlemlenirken, 
yine de Troya Çevre Derneği’nin 2017’de kurduğu Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi27 gibi örnekler ümit
veriyor.28 

● Kooperatifler adil piyasa koşulları yaratıyor. Kooperatif denince akla adil dağıtım ve paylaşım geliyor. 
Bununla birlikte kooperatiflerin bulundukları sektörlerde adil piyasa koşulları yarattığı da gözlemleniyor. 
Hollanda’da süt üretim piyasasının son 150 yıllık tarihçesine bakan bir araştırmanın bulgularına göre, 
kooperatifler, diğer türde işletmelerle ayni piyasada yer aldıklarında kooperatif üyesi üreticiler diğer kâr amacı 
güden işletmelerin fiyatlarının adil olup olmadığını kooperatif çatısı altında değerlendirebiliyor. Böylelikle, 
kooperatifin belirlediği fiyat piyasadaki diğer tüm fiyat müzakereleri için referans noktası oluyor. Bu ve benzer 
işlevleri nedeniyle kooperatiflerin yer aldığı piyasa sadece bireylere ve işletmelere değil ekonominin tamamına 
da değer yaratıyor.29 Yaratılan bu değer, gerek ekonomik gerekse sosyal sürdürülebilirliğe katkı yapıyor.

25 Can co-ops redefine sustainable business. The Guardian, 21 Kasim 2013, 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/cooperatives-sustainable-business-structures
26 A Cooperative Green Economy, https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/green_economy_v1.pdf
27 Troya Cevre Dernegi, https://www.troyacevre.org/hakkimizda/
28 Yenilenebilir enerji kooperatifleri ve enerji demokratisisi, Acik Yesil Programi, Acik Radyo, Haziran 2018, 
https://acikradyo.com.tr/acik-yesil/yenilenebilir-enerji-kooperatifleri-ve-enerji-demokrasisi
29 Exploring the sustainability of the cooperative model in dairy: the case of the Netherlands. Sustainability. 2018. 
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2498/htm
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30 Advancing gender equality: The cooperative way. International Labour Organization (ILO), 2015, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_379095.pdf
31 Tum dezavantali gruplari odagina olan ve sosyal ve dayanismaci bir ekonomi perspektifi sunan yeni kooperatifcilik ya da sosyal kooperatifcilik 
uzerine daha fazla bilgi icin bknz https://gencisi.org/izlem/27 Troya Cevre Dernegi, https://www.troyacevre.org/hakkimizda/
32 Global survey shows rising women’s participation in cooperatives, ILO, 2015, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_349679/lang--en/index.htm
33  Economic Empowerment Facts and Figures. UNWomen, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures  
34 A women’s cooperative finds success and strength in numbers’, USAID, 2017, https://www.usadf.gov/blog/2017/3/22/kamushoko  
35 Collaborative selling, SIANI, 2019, 
https://www.siani.se/news-story/collaborative-selling-building-better-market-access-on-the-existing-farmer-organizations/

2. Kadın kooperatifleri yeterince destek almalarına rağmen, erişte ve tarhana 
satmanın ötesine geçemiyorlar (Yanlış)

Kooperatiflerin dünya ekonomisine ve sosyal ve çevresel sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını yukarıda 
tartıştık. Kadın kooperatifleri, yaratılan bu ortak değerin başat paydaşlarından. Uluslararası Iş Örgütü’nün 
(ILO) bulgularına göre son yıllarda, kadın kooperatiflerinin sayısı artmakla kalmadı, giderek daha fazla 
kooperatifte, kadınlar lider ve yönetici konumlarına yükseldi. Kooperatifçilik, toplumsal cinsiyet tartışma-
larına oldukça duyarlı bir alan30 ve kooperatifler toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulu-
nacak yapısal özelliklere ve uygulamalara sahip. Öyleyse, gerek ticari açıdan gerekse sosyal açılardan
böylesine olumlu katkıları olan kadın kooperatiflerinin “imaj sorunu” nereden kaynaklanıyor? Bu bölümde 
de kadın kooperatiflerini kısaca inceleyerek, yanlış bilinen doğruları düzeltmeye çalıştık: 
(1) Kadın kooperatifleri çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte, topluma ve ekonomiye farklı 
biçimlerde değer katmaktadır. 
(2) Kooperatif kuran, işleten, yöneten ve emekçisi olan kadınlara sunulan destekler artırılmalıdır.

Bu bölüm genelde sosyal kooperatiflerin ve özelde kadın kooperatiflerin kamu, özel sektör, STK’lar ve 
belediyeler tarafından neden daha fazla ve daha radikal şekillerde desteklenmesi gerektiğine de ışık 
tutuyor. 

Erişte ve tarhananın ötesinde: kadın kooperatiflerinin toplumsal ve ekonomik katkısı
Kadınlar - ve engelliler, işsizler, gençler gibi diğer dezavantajlı gruplar31 - kooperatifler aracılığıyla, 
istihdam, üretim yönetimi ve inovasyon süreçlerine katılma, ortak ihtiyaçlarını karşılama ve adil gelir gibi 
birçok faydaya erişebiliyor. Kadın kooperatifleri aynı zamanda kadınların hane ve toplum ekonomisine 
değer katmalarını kolaylaştırıyor. Bu açıdan bakıldığında kadınların kooperatiflere katılımlarının son 20 
yılda yükselmesi şaşırtıcı değil. ILO’nun 2015’te düzenlediği ankete katılanların yüzde 80’i, kooperatiflerin 
diğer özel veya kamu işletmelerine kıyasla toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmekte daha etkin 
olduğunu söylediler.32 

Dünyada kadın istihdamının üçte biri tarım sektöründe ve bu oran gelişmekte olan ülkelerde %43’e 
yükseliyor.33 Dolayısıyla kadın kooperatiflerinin çoğunun bu sektörde faaliyet göstermeleri şaşırtıcı değil. 
Kadınların enformel ekonomideki payları daha yüksek ve bu pay, tarım sektörü dahil edildiğinde erkeklere 
kıyasla %7.6 artıyor. Bu eşitsiz tablo karsısında kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek, 
toplu müzakere (collective bargaining)34 ve ortaklaşa satın alma (collaborative purchasing)35 gibi yöntemler 
sayesinde gıda piyasalarındaki belirsizliğin ve diğer pek çok yapısal sorunun üstesinden gelebiliyorlar.  
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Kadın birikim ve kredi kooperatifleri ise, kadınların finansman kaynaklarına erişim engellerinin ortadan 
kalkmasına yardımcı olabiliyor. Örneğin, Kenya’da bir kadın kredi kooperatifi, yakın zamanda ortaklarının 
birikimlerini bir havuzda toplayarak bir bina satın aldı.  Bu sayede ortaklar, Kenya’da kadınların mal sahibi 
olmalarının önündeki engellerden kurtuldu, mal varlıklarını garanti olarak göstererek kredi başvurusu 
yapmaları kolaylaştı.36  

Kooperatifler ayrıca, toplumsal cinsiyet temelli engelleri ortadan kaldıran iş modelleri olarak da ön plana 
çıkıyor.37 Kadın kooperatifleri, ortaklarının gelişimine, güçlenmesine ve haklarına dair farkındalık 
kazanmalarına önem veriyor. Özellikle geleneksel ve ataerkil toplum yapıları içerisinde, kadınların 
toplum içerisinde daha güçlü bir pozisyon almasına katkıda bulunuyorlar. Bu sadece ekonomik 
güç kazanmayla değil, sosyalleşme ve sosyal statü kazanma ile ilgili bir durum. Adil ve demokratik 
liderlik kültürünü benimseyen kadın kooperatiflerinin ortakları her kademede liderlik yapma, koçluk 
ve mentörlük alma ve verme imkânları buluyorlar. Kadınların mevcut bilgi ve becerilerini pekiştirerek, 
ortaya koydukları ürün ve hizmetlere pazar bularak ve kadınların her anlamda işletmeye katkılarını 
ön plana çıkararak, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadelenin başını çekiyorlar. 

Örneğin, Etiyopya’da tarım işçisi kadınlara kooperatifler aracılığı ile sağlanan eğitimler sayesinde, 
aynı topraktan çok daha fazla ve kaliteli mahsul alan kadın tarım işçileri, önce yerel halk tarafından 
yadırganmış, ancak hemen sonrasında takdir görmüş. Çocuklar, “babamın ineği” yerine “annemin ineği” 
demeyi öğrenerek, kadınların yerel ekonomiye katkılarını kendi bakış açılarıyla dillendirmişler.38 

Kadın kooperatiflerine destek 
Kadın kooperatifleri faaliyet gösterdikleri ülke veya bölgenin, kadının güçlenmesini destekleyen ya da 
köstekleyen ortamından doğrudan etkileniyor. Türkiyeli akademisyenlerin yaptığı bir araştırmaya göre 
birçok ülkede kadın kooperatiflerine yönelik toplumsal cinsiyet odaklı destek programlarına rastlamak 
mümkün. Yunanistan’da AB Destek Girişimleri sayesinde kurulan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 
amacıyla çalışan Genel Sekreterlik, kadın kooperatiflerine vergi indirimi, eylem planları ve yerelde rekabet 
etmelerini kolaylaştıracak özel teşvik desteği veriyor. Iran ve Nijerya’da kadın kooperatifleri garantör 
olmadan ve faizsiz kredi alabiliyorlar. Uganda’da kadınlar tarafından yönetilen tarım kooperatifleri 
kamu arsalarını toptan satın alarak ortaklarına ücretsiz dağıtabiliyor. Meksika’da ise kadın kooperatifleri, 
yatırım fonlarına kolay geri ödeme koşullarıyla - ve bazen de hibe olarak - sahip olabiliyor.39 

Kadın kooperatiflerinin gelişmelerini ve büyüyen bir ekonomiye olabildiğince katkı yapabilmelerini sağla-
mak için finansman kaynaklarının çoğalması ve çeşitlenmesi gerekiyor. Türkiye’de de bu alanda atılması 
gereken pek çok adım var. Kadın kooperatifleri, diğer işletmeler gibi ar-ge, teknik beceri, is geliştirme 
ve finans kaynaklarına gereksinim duyuyorlar. Sadece banka kredileri değil, Kalkınma Ajansları, IŞKUR 
ve KOSGEB gibi kurumların programlarından daha fazla yararlanmaları büyük bir gereksinim. Doğrusu, 

36 Kenyan women pooling their resources to become landlords, News Deeply, 2018, 
https://www.newsdeeply.com/womensadvancement/articles/2018/07/03/kenyan-women-pooling-their-cash-to-become-landlords
37 Business models that empower women, World Fair Trade Organization, 2019, 
https://wfto.com/sites/default/files/Gender%20study%20Report%202_WFTO_DEAR%20March%202019.pdf
38 Ethiopia cooperatives boost agriculture and savings, UNWomen, 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/7/feature-ethiopia-cooperatives-boost-agriculture-and-savings
39  Kursat Cinar, Selin Akyuz, Meral Ugur-Cinar ve Emine Onculer-Yayalar, Faces and Phases of Women’s Empowerment: The Case of Women’s 
Cooperatives in Turkey, Social Politics, 2019, s.7
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kooperatiflerin bu kurumlardan destek alması çoğunlukla bu kurumların başındakilerin inisiyatifinde 
gerçekleşiyor. Ticaret, Tarım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının kadın kooperatiflerinin 
çoğalmasına yönelik pek çok faaliyeti olmasına rağmen, mevcut kooperatiflerin güçlenmesine yönelik 
hukuki, mali ve sosyal politikalar yetersiz kalıyor.  En önemlisi, pek çok farklı alanda toplumsal fayda 
için çalışan kadın kooperatiflerinin vergi muafiyeti ya da vergi indirimi bu-lunmuyor. Pek çok koopera-
tif yüklü vergisel maliyetleri ve bürokrasi altında eziliyor.  SIMURG ve KEDV40 ortak raporunda öneriler 
arasında kooperatiflerle ortak girişimlere yatırım yapan özel şirket-lere teşvik önerisi de yer alıyor. 

3.Kooperatifler, kadınlara iyi birer kariyer ve bireysel gelişim imkânı sunamaz. (Yanlış)

Kadının güçlenmesi dendiğinde akla ilk kooperatifçilik gelmiyor belki ancak kooperatifler ile kadın 
güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yukarıda kooperatif çatısı altında kadınların ekonomik 
açıdan kazanımlarını ve katkılarını tartıştık. Bu bölümde ise kadın kooperatifi ortaklarının kariyer, 
bireysel gelişim ve güçlenme kazanımlarından söz edeceğiz. 

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de kadın kooperatifleri ile kadının güçlenmesi arasındaki ilişkiyi daha da 
derinlemesine araştıran çalışmalara gereksinim var. Ancak, sınırlı sayıda olsa da mevcut çalışmalar, 
kooperatifçiliğin kadının güçlenmesine katkısını gözler önüne seriyor. Örneğin Türkiye’de 2015 yılında
Dünya Bankası’nın KEDV ile birlikte gerçekleştirdiği bir çalışmada incelenen 252 kooperatifin %94’u,
kadın kooperatiflerinin kadınları güçlendirdiği görüşünde.41 Peki kooperatif çerçevesinde kadın güçlenmesi 
ne anlama geliyor? 

40 Simurg ve  KEDV ile ilgili bilgi için EK 2’ye bakınız.
41 Fiona Duguid, Gokcen Durutas, Michael Wodzicki, The Current State of Women’s Co-operatives in Turkey, 2012 
http://documents.worldbank.org/curated/en/683371485321510204/pdf/112242-WP-PUBLIC-Rapor-ENG.pdf
42 Kursat Çınar, Selin Akyüz, Meral Ugur-Cinar ve Emine Onculer-Yayalar, Faces and Phases of Women’s Empowerment: 
The Case of Women’s Cooperatives in Turkey, Social Politics, 2019 
43  Fiona Duguid, Gokcen Durutas, Michael Wodzicki, The Current State of Women’s Co-operatives in Turkey, s.47
44  Do cooperatives have favorable contexts for gender equality?: Special reference to the province of Teruel
45 Jones, Elaine; Sally Smith and Carol Wills. (2012). Women producers and the benefits of collective forms of enter-prise.Gender and 
Development, 20:1, 13-32
46 Advancing gender equality: The cooperative way. ILO, s. 10

● Sosyalleşme ve kadın dayanışması. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla mensup oldukları sosyo-ekonomik 
kesim ya da etnik ve dini gruplar dışındaki kadınlarla tanışma ve birlikte dayanışma içinde çalışma imkânı 
buluyor.42 Türkiye’de Dünya Bankası’nın çalışmalarına göre kadınların kooperatif kooperatif kurmalarının 
ana sebeplerinden biri sosyal alanda yetkinleşmek. Kooperatiflerin düzenledikleri eğitim ve bireysel gelişim 
etkinlikleri başta olmak üzere birçok etkinlik sayesinde kadınlar sosyal ağlarını geliştirebiliyor.43 

● Kadın kooperatifleri, kadın dostu çalışma ortamları. Kadın kooperatifleri ortakların önceliklerini eşit ve 
adil biçimde yansıtan yönetişim yapıları sayesinde, örneğin iş-özel yaşam dengesinin daha kolay sağlandığı bir 
çalışma ortamı oluşturabiliyor. Kadınlar, kooperatif işleri yoğunlaştığında özel yaşam dengesinden kısa süreli 
olarak fedakârlık etmekten çekinmiyorlar. Kooperatifin uzun ömürlü olması için yaptıkları fedakârlıkların kendi 
istihdam ve gelir güvencelerine de katkısı olacağının farkındalar.44 Kooperatiflerin demokratik yönetişim ilkeleri ve 
süreçleri sayesinde kadınlar, iş-yaşam dengesini tutturma yönündeki taleplerini doğrudan hayata geçirebiliyorlar.

● Kooperatif ortaklığı ve artan özgüven. Kadınlar, kooperatif ve diğer dayanışmaya dayalı örgütlenmeler 
sayesinde daha fazla özgüvene kavuşuyor.45 Kooperatif çatısı altında kadınlar, kendi kararlarını alabilme, 
esneklik gibi özgüven inşa eden deneyimlere kavuştuklarını kaydediyorlar.46 Örneğin, 2014 yılından beri Hatay’da
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KADIN KOOPERATİFLERİNİ İÇİNE ALAN SOSYAL KOOPERATİFLERE İLİŞKİN 
ÖNERİLER:
Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin gelişmesi için çalışmalar yapan ve kooperatiflere bu yolda destek 
sunan Genç-Işi Kooperatifinin (www.gencisi.org) desteği ile hazırladığımız, Türkiye’de kadın kooperatif-
lerini de içine alan sosyal kooperatifleri geliştirmek ve yaygınlaştırarak toplumsal faydayı ve ekonomik 
kazancı artırmaya yönelik önerileri aşağıda dikkatinize sunarız. IDK olarak, bireylerin ve toplulukların, 
ve özellikle kadınların, kooperatifçilik yoluyla geçim kaynaklarına ulaşarak güçlenmeleri için bu önerilerin 
hayata geçmesine öncülük edeceğiz.  Bu doğrultuda, 2021 yılında yapacağımız uluslararası sempozyumda 
kadın kooperatifleri konusunu ulusal ve uluslararası boyutlarıyla işleyeceğiz. 

Kutu 1: 

ORTAKLARININ %90’INI KADINLARIN OLUŞTURDUĞU KOOPERATİFLERE DEVLET DESTEĞİ: 
KOOP-DES

Raporumuzun hazırlama sürecinde Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatiflerin Desteklenmesi 
(KOOP-DES) Pro-gramı kapsamında özellikle birinci derece kalkınma öncelikli şehirlerdeki 
ortaklarının %90ını kadınların oluşturduğu kooperatiflere 150 bin liraya kadar destek hibesi sağlamak 
üzere bir başvuru süreci başlatıldı. (https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des) 

Destek tanıtım toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatiflerinin yerel, yerinde, doğal, 
ekolojik çevreye duyarlı üretim yaparak büyük başarılara imza attıklarını ve bu konuda kadınları daha 
fazla cesaretlendirmek için il ticaret müdürlüklerine talimat gönderdiklerini, bundan sonra kadın 
kooperatifleriyle daha fazla bir araya geleceklerini, bakanlık olarak hibe ve desteklerle yanlarında 
olacaklarını dile getirdi.  Pekcan: “ KOOP-DES Programı ile faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamayı, 
öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimi-ze ve üst kuruluşlarına mali destek vermeyi, yeni 
alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmeyi, bireysel tasarrufları kooperatifleşmeye 
yönlendirmeyi amaçlıyoruz.” açıklamasında bulundu. 
(https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-pekcandan-kadin-kooperatiflerine-destek-aciklamasi/1905790)

Temmuz 2020’den itibaren bugüne kadar toplam 54 kadın kooperatifi KOOP-DES çerçevesinde 
desteklenmiştir. Bu kooperatiflerin listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

1. Etap: https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-ilk-etap-hibe-destegi-almaya-hak-
kazanan-kooperatifler

2. Etap : https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des/koop-des-ikinci-etap-hibe-destegi-almaya-
hak-kazanan-kooperatifler

faaliyet gösteren ‘Defne Kadın Girişimi Üretim ve Işletme Kooperatifi’ başkanı Nesrin Deli, “Kadınlar kooperatife 
katıldığında ilk sordukları soru alacakları ücret oldu. Ancak girdikten sonra kazandıklarının sadece para 
olmadığını; eğitim, dostluk olduğunu, kendini bulduğunu gördüler ve özgüven kazandılar. Onlar da diğer 
kadınları teşvik etmeye başladı. Böylece büyüdük”47 diyerek ortaklık ettiği kadınların kooperatif sayesinde 
geçirdikleri dönüşüme işaret ediyor. 

47 Dilara Simsek, ‘Kadınlar uretime katilarak gucleniyor’, Birgun, 19 Ekim 2019, 
https://www.birgun.net/haber/kadınlar-uretime-katilarak-gucleniyor-273061
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Sosyal kooperatif ne demek? Ve neden bu açıdan bakıyoruz?

Tüm kooperatifleri ya da sosyal kooperatifleri desteklemek için bir ortak payda saptamak etkili bir yaklaşım 
olmayabilir. Kadın kooperatiflerini de içeren sosyal kooperatiflerin özgün ihtiyaç vardır. Sosyal kooperatifler:

Yukarıda saydığımız toplumsal boyutları, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının toplum içerisinde 
güçlenmesini sağlayan kadın kooperatifleri için yasa yapıcılar, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası 
fon ve yatırım grupları ve STK’lar için önerilerimiz aşağıdaki gibidir: 

Hukuk ve Mevzuat:
1. Kadın üretim kooperatiflerini de içine alan sosyal kooperatifler için bir mevzuat hazırlanması.

2. Sosyal kooperatifler için kooperatifler kanunu, iş kanunu, kurumlar vergisi kanunu, gelir vergisi 
kanunu, katma değer vergisi kanunu gibi kanunların birbirleriyle örtüşmeyen hususlarının giderilmesi.

3. Kadın kooperatiflerinin mevzuatta açık biçimde ekonomik ve sosyal amaçlı kuruluş şeklinde tanımlanarak 
fon kaynakları, hibe ve kredilere ulaşabilecekleri bir statü kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmalı.

4. Kadın koooperatfilerinin vergi, resim, harç, aidat vb. zorunlu giderlerinde muafiyet ve indirimler 
sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeli.
Örneğin, Kooperatifler Kanununa göre Yönetim Kurulu üyeleri kooperatifte bir iş sözleşmesine 
istinaden çalışamazlar. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında 
kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatif konusuna giren bir ticari muamele 
yapamazlar. Ancak SGK Genelgesine göre artık Kooperatif Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri 
“üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında, ücret ödenmesi şartıyla, Kanunun 4. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.”

Kamu İle İlişkiler  ve Kamu Politikaları:
5. Kamu kuruluşlarının sosyal kooperatiflerle olan ilişkilerinde dikey ve yaptırımlara odaklı bir ilişki yerine 
daha yatay ve denetleyici pozisyonda olmasına ilişkin, destekleyici ve teşvik edici, bir yaklaşımın 
benimsenmesi. Ceza ve müeyyidelerin kooperatiflerin inisiyatif almasını ve işlerini engelleyecek şekilde 
kullanılmasının engellenmesi ve bunun yerine kolaylık sağlamaya yönelik destekleyici bir bakış açısının 
gelişmesi.

6. Kadın kooperatiflerinin finansal desteklerden faydalanabilmesi için destek veren kuruluşların 
merkez ve taşra teşkilatlarının kadın kooperatifleri konusunda bilgilendirilmesi.

7.   Kooperatiflere kuruluşu yasal, idari, mali yükümlülük, fon/kaynak bulma, proje geliştirme/uygulama, 
iş ürün geliştirme, pazarlama, teknoloji kullanımı, markalaştırma, muhasebe vb konularında teknik
destek sağlanması için çalışma ekiplerinin oluşturulması. 

8.    Kadın kooperatiflerinin yurt içi, yurt dışı fuarlara katılımı konusunda destek olunması.

● ortağı bulunan veya bulunmayan hassas grupların müşterek ihtiyaçlarını karşılayan, örneğin eğitim, özel 
bakım, yardımlaşma-dayanışma, gıda ve barınma hizmetleri sunan sosyal hizmet kooperatifleri;

● ortaklarının müşterek ihtiyacı olan geçim kaynaklarına erişmek için ortak mülkiyet ve kolektif 
çalışma esası ile hareket eden emek/isçi kooperatifleri olarak tanımlanabilir. 
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9. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, markalaşma, 
pazarlama stratejisi, coğrafi işaretler, e-ticaret, kamu ihale mevzuatı ve benzeri konularda 
ücretsiz eğitime erişim imkanı verilmesi. 

10. Kurumlar vergisi matrahından istisna edilmek kaydıyla bağış̧ toplanabilmesi.

11. Kamu tarafından kooperatiflerin işleyişine yönelik, açık, yakın, düzenli ve aracıya ihtiyaç bırakmayan, 
kolay erişilen ve kolay anlaşılan bilgilendirici yayınlar yapılması.  Kooperatif mevzuatının da aynı şekilde, 
her tür eğitim arka planına sahip üyelerce anlaşılacak şekilde düzenlenmesi. Sosyal kooperatifçiliğe 
ilişkin yeni yapılandırılacak mevzuatın dilininin kolay ve anlaşılır olması.                  

12. Kooperatiflere hizmet veren mali müşavirler, hukuk müşavirleri, noterler, ticaret odaları ve ticaret 
sicil müdürlüklerinin kooperatif iş ve işlemlerine ilişkin bilgi düzeyinin artırılması. 

13. Türkiye’nin yaş alan demografik profili gereğince akut ihtiyaç alanı yaslı bakım hizmetleri ve 
özellikle okul öncesinin önemi nedeniyle okul öncesi - küçük ölçekte örgütlemiş kooperatiflerin kamu 
aracılığıyla  desteklenip, teşvik edilmesi.

14. Kamu bankaları eliyle sosyal kooperatiflere özel “mikro kredi garanti fonu” uygulanması. Mikro 
kredi garanti fonu, risk profili nedeniyle konvansiyonel kredi araçlarından faydalanamayan (“unbankable”) 
kooperatif üyesi müşterilere sağlanabilir. 

15. Sosyal kooperatiflerin, KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli şirketler için olan desteklerinden 
avantajlı bir şekilde yararlanılabilir hale gelmesi. Başvurucunun şirket payının %30’una sahip olması 
zorunluluğu kooperatiflere uygun bir kriter değil. 

Mali: 
16. Bir ticaret şirketi olan kooperatiflerin diğer ticaret şirketleri ile prensipte aynı vergisel yükümlülüğe 
sahip olacağı muhakkaktır. Sosyal kooperatiflerin göreli üstünlüğü vergisel muafiyet/istisnalardan değil 
yarattığı toplumsal artı değerden kaynaklanıyor. Kamu politikası eğer bu toplumsal artı değeri artırma 
niyetinde ise, o halde sosyal kooperatiflerin vergilendirmesini diğer ticari şirketlerden farklılaştırabilir. 
Muafiyet veya istisna olmaksızın, örneğin kooperatiflere müterakki/artan oranlı kurumlar vergisi 
uygulanabilir, sosyal kooperatiflere ilk 5 yıl veya yıllık bilançolarına göre %10’dan %22’ye yükselen 
oranlı kurumlar vergisi uygulanabilir.

17. Özellikle kamu alımlarında sosyal ölçütlerin bir değerlendirme kriteri olarak konması ve/veya 
kooperatiflerden alımların önceliklendirmesi. 

AB’de bu uygulama “sosyal tedarik” (social procurement) olarak adlandırılmaktadır - öncü örnekleri 
Ispanya yerel yönetimlerinde görülmektedir. 
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Fon ve Destekler:
18. Sosyal kooperatifler, toplumsal fayda amacı taşıdığı için, bu statü oluşturulduktan sonra, bu statüye 
sahip kooperatiflerin dernek ve vakıfları içine alan fon ve desteklerden faydalanması sağlanması.

19. Kooperatiflerin güçlenmesi için kooperatifçilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşam 
boyu öğrenme ve kooperatifçilikte ihtisaslaşma olanaklarının sağlanması. 

Özel Sektör:
Bir sosyal kooperatif sermayesini nereden toplamalı, ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirmek için 
elde etmesi gereken mali kaynağı nasıl temin edebilir? 

20. Yalnızca sermaye ortaya koyup karşılığında sermayesinin rantını alan ve Genel Kurul’da bir oy hakkı 
bulunan emek ve işletmecilik işlevini üstlenmeyen yatırımcı ortaklar yoluyla. Bu tür yatırımcı ortak modeli 
ABD ve Almanya’da mevcuttur. Türkiye’de resmen bu sıfat mevcut olmasa da Kooperatifler Kanunu 
Md. 38’de belirtilen “Gelir-gider farkının en az % 50’si ortaklara dağıtıl-dıktan sonra, ortakların sermaye 
paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz 
ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir” ifadesi yatırımcı ortağı kısmen mümkün kılmaktadır.

21. Sosyal kooperatifler sadece imtiyazlar, istisnalar ve muafiyetler üzerinden değil piyasada diğer ticaret 
şirketleri ile orantısız rekabet koşullarını dengeleyen uygulamalar üzerinden desteklenebilir.

22. Kurumların özgün ve çoklu ihtiyaçlarının titizlikle tespiti, bunlara yönelik eğitim, teknik danışmanlık, 
bilgi paylaşımı ve monitörlük, sektörel desteklere erişim gibi hizmetlerin sunulması. Burada amaç 
kamu maliyesine yük getiren yeni ve münhasır destekler yaratmak değil, kooperatiflerin mevcut kamu 
hizmetlerinden en az diğer ticaret şirketleri kadar yararlanmasını sağlamaktır. Özel sektör kurumları 
kooperatifleri bu anlamda savunuculuk faaliyetleri  içine almalıdır. 

Sosyal Kooperatiflerin Yaygınlaşması İçin;
23. Sosyal kooperatifler ile ilgilenen tüm kamu kuruluşlarındaki taşra teşkilatı personelinin eksiksiz, 
doğru, tutarlı ve yapıcı bilgi vermesi için kurum içi kapasite geliştirme yapılabilir. 

24. Kamuya açık eksiksiz, doğru, tutarlı ve yalın bilgi sağlayan çevrimiçi bilgi platformları oluşturulabilir. 
Genç-Işi Kooperatif bu bilinçle koopdestek.org.tr’yi hizmete almıştır. 

25. Panel, seminer, forum gibi pasif öğrenme ve yaygınlaştırma metotlarından ziyade yetişkin eğitimi 
için aktif öğrenme metotlarını içeren, toplulukların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş̧ ve tercihen benzer 
çıkarlara sahip küçük topluluklara yönelik eğitimler verilebilir. Eğitimler kooperatifçilikte ihtisaslaşmış̧
eğitmenler tarafından verilmelidir. 

26. Kredi finansmanına erişim, kurulma ve kurumsallaşma aşamalarında geçici süreliğine vergisel 
yükümlerin hafifletilmesi girişimcilerin sosyal kooperatif modeline yönelmesini teşvik edebilir. 
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Kutu 2: 

SİMURG KADIN KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NİN COVID-19 NEDENİYLE KAMUYA DESTEK 
ÇAĞRISI VE ÖNERİLER

27 Mart 2020’de Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını 
nedeniyle, TC. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TC. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TC. Tarım ve
Orman Bakanlığı ve TC. Ticaret Bakanlığı’na sundukları bir bilgi notunda Kadın Kooperatiflerine 
Destek Çağrısı yaptı. 

Kadın kooperatiflerinin bu süreçte kreşlerini, oyun odalarını, üretim mekanlarını, atölyelerini, lokanta ve 
kafelerini geçici de olsa kapatmak zorunda kaldığını ve çalışmaya devam eden çok az sayıda 
işletmenin durma noktasına geldiğini ve yok olma tehdidiyle baş başa kaldığını belirttiler. 

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ödenmesi gereken vergilerin ödenmesi ertelense bile ödeme zamanı 
geldiğinde birikmiş̧ olan bu vergileri ödemenin ne kadar zor olacağına değinen Simurg üyesi 
kooperatifler, kadın kooperatiflerinin ayakta kalması için kadın desteği ihtiyacına dikkat çekti. 

Bu doğrultuda, aşağıdaki talepler dile getirildi: 

1. Nisan, Mayıs, Haziran ayları için zaruri vergilerden, SGK primlerinden kadın kooperatiflerinin muaf
tutulması; 

2. Kreş̧ ve yuva işleten ama Covid-19 salgını nedeniyle kapatmak zorunda kalan kooperatiflerin 
öğretmen ve diğer personelinin sigorta ve ücretli izinlerinin kamu tarafından karşılanması; 

3. Kadın kooperatiflerinin üç aylık zaruri kira, elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerinin karşılanması ve 
ekonomik girişimlerin kaldığı yerden sürdürülmesini sağlamak için faizsiz, 1 yıl geri ödemesiz krediler 
verilmesi;

4. Nakit akışı bozulan işletmelere sağlanacak ilave finansman desteği kapsamına kadın 
kooperatiflerinin de alınması. 
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Kutu 3: Uluslararası İki İyi Örnek

MONDRAGON Kooperatifi, Bask Bölgesi

Kooperatif denince akla gelen başlıca örnek, Bask 
bölgesinde 60 yıl önce kurulan kooperatif birliği 
MONDRAGON. 260 kooperatifi bir araya getiren 
bu birlik, 35 ülkede 75 bin kişiye istihdam sağlarken 
yılda 12 milyarı askın ciro yapıyor. Bu yıllık ciro, 
Kellogg’s ya da Visa’nın yıllık cirosuna eşit.  

Mondragon hangi özellikleriyle öne çıkıyor? 

Mondragon’a yöneltilen eleştiriler neler?

Bronx Kooperatif Kalkınma Girişimi, ABD(The 
Bronx Cooperative Development Initia-tive, 
BCDI)

BDCI, ABD’de kent içi yoksulluğun en yüksek 
olduğu New York’un Bronx mahallesinde kalkınma 
sektöründen yaka silken yerel aktivistler tarafından 
kurulmuş bir girişim. Daha eşitlikçi, sürdürülebilir
ve demokratik bir yerel ekonomi inşa etmek 
amacıyla yola çıkan BCDI, çatısı altında dört 
farklı girişimi bir araya getiriyor:  

MONDRAGON’a kıyasla çok daha küçük olmasına
rağmen BCDI, yerel paydaşları tüm süreçlerine 
entegre eden çalışma biçimleri ile ayrışıyor.

● Eşitliğe dayalı çalışma ilkeleri: En az kazanan 
çalışanın maaşı ile en fazla kazanan çalışanın 
maaşı arasındaki fark sadece 1’e 9. 

● Demokratik yönetim: Kooperatifçiliğin temelinde 
yatan  “bir üye, bir oy” sistemini benimsemiş 
durumdalar. 

● Kooperatifler arasında dayanışma: Birlik çatısı 
altında her kooperatif çalışanı destekleniyor. Örneğin 
geçmişte bir kooperatif başarısız olduğunda işinden 
olan 2,000 çalışanı birlik çatısındaki başka bir 
kooperatif tarafından istihdam edildi. 

● İnovasyon ve ARGE odaklı çalışma ilkesi: 
M4Future adını verdikleri birliğe özgün inovasyon 
modeli ve 15 teknoloji merkezi ile MONDRAGON 
çağdaş ve sürekli gelişen bir birlik.

● Yaygın sosyal destek altyapısı: Birlik kooperatifle-
rin bazıları, üyelere ilk ve ortaöğretimden üniversiteye 
kadar okuma, bankacılık ve sosyal yardım desteği 
sağlıyor. MONDRAGON çatısı altında herkes bu 
sayede eşit gelişebiliyor, birliğin sürdürülebilirliği 
güvence altına alınmış oluyor.

● Planlama ve Siyasa Laboratuvarı - ekonomik 
eşitsizliklere karşı siyasa öneri-leri sunmak için yerel 
halkla işbirliği içinde çalışan bir düşünce kuruluşu.

● BronXchange - yerel işletmelerin, Bronx’daki 
kurumlar ve STK’larla daya-nışma içinde çalışarak 
mahallelilerin refahını artırmak ve satın alma 
etkinliklerini yerele yoğunlaştırmalarını teşvik etmek 
için kurulan bir pazar yeri

● Bronx Inovasyon Fabrikası - kadınlar ve farklı 
etnik gruplara mensup mahalle sakinlerinin önderliğinde 
yerelde paylaşılan değer yaratmaya odaklı ilerdi 
düzeyde imalat yapabilen bir merkez

● Ekonomik Demokrasi Okulu - yeni bir geleceğe 
doğru ilerleyebilecek liderler yetiştiren, ekonomik 
demokrası ilkelerini ve uygulamalarını anlamaya 
ve geliştirmeye odaklı bir öğrenme merkezi.

● 2008 kriziyle birlikte başlayan sorunlar nedeniyle 
2013’te üye kooperatiflerden biri olan Fagor 
Elektronik iflas edince MONDRAGON’un imajı 
zedelendi. Bununla birlikte Birliğin bazı diğer 
sorunları da tartışıldı. Bunların başında uluslararası 
operasyonlarında faaliyet gösteren, “yabancı” işçilere 
ortaklık teklif edilmemiş olması geliyor.

● Ikinci bir eleştiri ise kadınların yeterince görünür 
olmaması.
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Kutu 4: Ulusal İyi Örnek 

KEDV, NAHIL ve SİMURG 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların yaşam 
kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini 
güçlendirmek amacıyla çalışıyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) kadın kooperatiflerine 
ilişkin çalışmalar yapan ve kadın kooperatiflerini örgütleyen geniş bir yapı. KEDV’in çıkış noktası 
çalışırken çocuklarını kreşe bırakamayan kadınların mahalle düzeyinde bir araya gelip çocuklarına 
erken çocukluk eğitimi hizmeti sunan bir yapı. KEDV bugün kooperatiflere fiyatlandırmadan finansal 
gelişime, ürün geliştirmeden paketlemeye çok farklı alanlarda desteler sunuyor.  

KEDV’in iktisadi iişletmesi olan Nahıl, 2003 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar 
ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen el emeği, doğa dostu, özel tasarım ürünlerin satışı için bir 
platform olarak faaliyet gösteriyor. [https://www.kedv.org.tr/kedv-hakkinda sitesinden alıntılandı] 

KEDV’in iktisadi işletmesi olan Nahıl, Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar ve kadın kooperatifleri 
tarafından üretilen el emeği, doğa dostu, özel tasarım ürünlerin satışı için 2003 yılından beri faaliyet 
göstermektedir. Nahıl’ın amacı kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmak üzere kadın 
kooperatiflerine iş ve ürün geliştirme, tasarım, pazara erişim konularında destek vermektir.
Ikinci el satışı da yapılan Nahıl’da elde edilen gelir, KEDV programlarına aktarılmaktadır. (www.nahil.
com.tr) Nahıl, ağırlıklı olarak özel sektörle işbirlikleri yapıyor, paydaşlarını özel sektörle buluşturuyor, 
hem de tüketicinin paydaşları yoluyla adil ve yerel ticaret yapmasını, güvenli gıdaya erişimini sağlıyor. 

SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği, Türkiye’nin hemen hemen bütün illerinde sosyal ve
ekonomik ihtiyaçlar için ortaklaşa girişimlerle on binlerce kadına ulaşan kadın kooperatiflerinden 
oluşuyor. Bu kooperatifler, okul öncesi eğitim hizmetlerinden, engelli çocuklar için öğrenme 
merkezlerine, hizmet sektöründen tarım ürünlerini işletmeye, dokumacılıktan tekstile kadar birçok 
alanda ekonomik faaliyetler yürütüyor. Meslek edindirme ve beceri kursları düzenliyor. Kendi 
kaynaklarını kendileri yaratan kadınlar olarak, yoksullukla mücadelede, kadın istihdamının ve kayıtlı 
işgücünün artırılmasında toplum yararına çalışmalar yürütüyorlar. Bu açıdan, istihdam imkanlarından
yararlanamayan, ama kendi işlerini kurarak ailelerini geçindirmek zorunda olan binlerce kadın için
umut kaynağı oluyorlar. (https://simurg.org.tr)
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