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Sunum Planı

▪ Dünya’dan,  Avrupa’dan ve Türkiye’den İstatistiklerle Kooperatif Ekonomisi

▪ Türkiye’de Kooperatifçilik Alanında Güncel Gelişmeler

▪ Güçlü Kooperatifçilik İçin 9 Sosyal Politika Öneri Kümesi





Kaynak: Grace, D. (2014). Erişim adresi: 
https://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf



Kaynak: World Cooperative Monitor (2019). Erişim adresi: https://monitor.coop/en

Küresel Kooperatif Monitörü – En Büyük 10 Kooperatif



Kaynak: World Cooperative Monitor (2019). Erişim adresi: https://monitor.coop/en

En büyük 300 Kooperatifin Faaliyet Gösterdiği Sektörler



Avrupa’da her 5 kişiden 1’i kooperatif ortağıdır.

▪ Avrupa nüfusunun %17’sinden fazlası herhangi bir kooperatifin ortağıdır. 

▪ 2008 Ekonomik Krizi’nden bugüne kooperatif sayıları %12, kooperatif ortağı sayısı %14 artmıştır. 

▪ Kooperatif işletmeler Avrupa çapında 4,5 milyona yakın istihdam sağlamaktadır. 

▪ 2015 yılı itibariyle bu kooperatiflerin oluşturduğu toplam ekonomik büyüklük (yıllık ciroların toplamı) 1 trilyon avroya ulaşmıştır.  

▪ Tüm kooperatiflerin %36’sı imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterirken, Tarım sektörü %30’luk pay ile ikinci, konut sektörü %22’lik 
pay ile kooperatif sayıları açısından üçüncü en büyük sektördür. 

▪ Bankacılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin 60 milyon ortağı/yararlanıcısı vardır. 

▪ Yıllık ciro açısından ise tarım sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler yıllık 347 milyar avroluk cirolarıyla ön sırada gelmektedir. En büyük 
birim kooperatifler Almanya ve Fransa’da faaliyet gösteren perakende ve tarım kredi kooperatifleridir.  

Kaynak: Coopseurope (2016)







Kaynak: TOBB, 2020. Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri





Türkiye’de kooperatiflerin odağında olduğu 
sosyal ve dayanışma ekonomisi alanı son yıllarda 

genişlemektedir
▪ kooperatifler sayıca artmakta

▪ kooperatif işletmeler bazı sektörlerde önemli aktörler olarak ortaya çıkmakta

▪ farklı faaliyet  alanlarında yeni kooperatif türleri kurulmakta

▪ yerel yönetimler ve kooperatifler arasında farklı dayanışma ve işbirliği modelleri gelişmekte

▪ giderek daha çok sayıda kadın bir araya gelerek  kooperatifleşme yoluna gitmekte

▪ tüketiciler doğal, besleyici ve temiz gıdaya adil olarak erişebilmek kooperatif çatısı altında örgütlenmekte

▪ giderek yaygınlaşan e-ticaret  platformlarında kooperatif ürünleri daha çok rağbet görmekte

▪ toplumda eşit fırsatlara sahip olmayanlar, yeti farkları olan bireyler,  kooperatif  kurarak iş birliği içinde sorunlarına yönelik kolektif çözümler 
üretmekte

▪ geleneksel kooperatif modellerinden farklı bir anlayışa, örgütlenmeye ve iş modeline sahip bir kooperatifçilik modeli olan sosyal 
kooperatifçilik yaygınlaşmakta



Güçlü Kooperatifçilik İçin 
9 Sosyal Politika Öneri Kümesi

▪ 1. COVID-19 Etkisi ve Kooperatifler: Pandeminin ortaya çıkardığı krizlerin kooperatifler üzerinde sosyal ve ekonomik 
etkilerinin ölçülebilmesi, öncelikle alınması gereken önlemlerin neler olduğunun değerlendirilebilmesi için bir sektör 
araştırması yapılmalıdır. 

▪ 2. Yeni Kooperatifçilik Mevzuatı: Kooperatifçilik mevzuatı, uluslararası esaslar ve mevcut ihtiyaçlar çerçevesinde ve çağdaş 
yönetişim ilkelerini sağlayacak şekilde, tüm paydaşların temsil edildiği, katılımcı bir yöntemle ele alınmalı, sadeleştirilmeli 
ve geliştirilmelidir. 

▪ 3. Kooperatiflere Özgü Finansal Destek Araçları: Kooperatiflerin finans piyasasına erişimlerini artırabilmek amacıyla 
yönetimlerinde kooperatiflerin temsil edileceği kooperatif bankaları ve kredi birlikleri kurulmalı, geleneksel finans 
kanallarına alternatif araçlar Türkiye’nin özgün koşullarına ve kooperatiflerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

▪ 4. Değer Zincirlerinde Daha Etkin Kooperatifler: Kooperatif Ürün Sertifikası’nın geliştirilmesi, kooperatif ürünlerine 
perakende satış noktalarında görünürlüklerinin arttırılması adına teşvikler sağlanmalıdır. Kooperatiflerin pazarlama 
kapasitesinin artırılması amacıyla, ürün ve marka geliştirme, e-ticaret ve ihracatla ilgili konularda paydaşlar için eğitim 
programları düzenlenmelidir. 



Güçlü Kooperatifçilik İçin 
9 Sosyal Politika Öneri Kümesi

▪ 5. Kooperatifçilik İstatistikleri ve Kooperatifçilik Araştırma ve Eğitim Merkezi: Kooperatif verileri düzenli olarak 
derlenerek türlerine ve faaliyet gösterdikleri sektörlere göre toplam sayı, ortaklık sayıları, istihdam ve yıllık ciro gibi 
göstergeler uluslararası istatistiki standartlarda hazırlanarak farklı formatlarda kamuoyuna sunulmalıdır. 

▪ 6. Kooperatifler için Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programları: Kooperatifçilik eğitimi düzenleyen ilgili bakanlıklar, 
kalkınma ajansları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve eğitim kooperatifleri bir araya gelerek 
eşgüdüm içinde kapsamlı bir “Kooperatifçilik Eğitim Stratejisi belirlenmesinde yarar vardır. 

▪ 7. Toplumda Kooperatifçilik Bilinç Düzeyinin Artırılması: Kamuoyu gözünde kooperatifçiliğin bilinirliğini artırmak ve 
kooperatif kavramını yaygınlaştırmak için tüm paydaşlarla birlikte bir imaj çalışması yapılmalıdır.

▪ 8. Kooperatif Üst Örgütlenmeleri ve Sosyal Dayanışma Ekonomisi Bileşenleri Arası Ortaklıklar: Daha güçlü kooperatifler 
için kooperatif üst örgütlenme yapısı yeniden yapılandırılmalı ve destekleyici mekanizmalar ile üst örgütlenmeler 
etkinleştirilmelidir. 

▪ 9. Kooperatifler ve Yerel Yönetimler Arasında İş Birlikleri: Yerel yönetimlerle kooperatiflerin arasında kurulacak etik ve 
ilkeli iş birliği, kooperatiflerin özerkliğini gözetildiği ölçüde, sosyal dayanışma ekonomisinin güçlenmesi ve kooperatiflerin 
desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunabilir. 
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