İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)
ortak girişimi olan ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, "Sosyal Dayanışma Ekonomisi
için Güçlü Kooperatifçilik”i tanımlamak ve sosyal politika önerileri sunmak amacıyla bir
çevrimiçi (online) rapor lansman toplantısı gerçekleştirdi.
Kooperatifçilik özelinde hem sosyo-ekonomik hayattaki hızlı dönüşüme yönelik bilgilerin,
hem de güncel ve geçmişe dönük karşılaştırmalı verilerin paylaşıldığı ActHuman III Rapor
Lansman etkinliğinde konuşan İNGEV Başkanı Vural Çakır:
“Kooperatif, bireysel olarak güçsüz kalacak ekonomik faaliyetlerin, daha güçlü ve
sürdürülebilir hale gelebilmesini sağlayacak en önemli organizasyon tiplerinden biri.
Pandemi süreci dayanışmayı esas alan ekonomik faaliyetlerin önemini hepimize
gösterdi. Kooperatifçiliğe çok daha önem vererek, parlatmamız gerekiyor. Kamu
mevzuatını ve yapılanmasını sadeleşme ve odaklanma doğrultusunda geliştirmeliyiz.
Ayrıca, kendileri dayanışma ekonomisinin bir parçası olan kooperatifler de kendi
aralarındaki iş birliklerini güçlendirmeli. İNGEV, bu iş birliklerine zemin hazırlamak,
Girişimcilik Destek Merkezi ile yürüttüğü faaliyetleri kooperatifçiliği de kapsayacak
şekilde genişletmek istiyor.” dedi.
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr.
Fuat Keyman da “Neoliberalizmin artarak alttan gelen örgütlenmeleri yok etmesi,
merkezi bir yönetim anlayışı ve giderek artan kentleşme” bu çalışmayı yapmaktaki ana
sebepler olduğuna değindi. "Önemli olan kooperatifleri daha verimli aktörler haline
getirmek" diyen Keyman "Kooperatifler üç boyutlu bir öneme sahip; bunlar
dayanışma, sadece tarım alanında değil tiyatro sanata kadar giden alanda toplumun
örgütlenmesi ile eskiden farklı olarak yeni bir örgütlenme biçimini çalışmak ve yeni
yerelliktir" dedi.
Basının büyük ilgi gösterdiği lansman da sunumu, kooperatifçilik raporunu da hazırlayan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlisi Orkun Doğan yaptı.
Doğan, kooperatifleşmede güven kadar denetimin de gerekliliğine dikkat çekti.
Kooperatifçilik Sunumu için tıklayınız (pdf format)
https://ingev.org/Sosyal_Dayanisma_Ekonomisi_icin_Guclu_Kooperatifcilik_Sunumu.pdf

Bölgelere Göre Kooperatif Ekonomisinin Büyüklüğü ve Etkisi

En Büyük 10 Kooperatif

En Büyük 300 Kooperatifin Faaliyet Gösterdiği Sektörler

Avrupa’da Her 5 Kişiden 1’i Kooperatif Ortağıdır

Türkiye Kooperatif Verileri:

Yıllar İtibarı ile Kurulan ve Kapanan Kooperatifler:

Türlerine Göre 2018-2020 Arası Kurulan Kooperatif Sayısı:

İllere Göre Kooperatif Sayıları ve Faal Kooperatif Oranları:

Türkiye’de Kooperatiflerin Odağında Olduğu Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Alanı Son
Yıllarda Genişlemektedir

Güçlü Kooperatifçilik için 9 Öneri

Güçlü Kooperatifçilik için 9 Öneri

İNGEV Hakkında:
İNGEV, insani gelişmeyi kırılgan toplum kesimlerini güçlendirecek uygulama projeleri, politika
kararlarına yol gösteren araştırmalar ve sosyal pazarlama kampanyaları yaparak destekler. İNGEV iş
birliğine, ortak akla, teknik kaliteye inanan ve siyasi olmayan bir sivil toplum örgütüdür. İNGEV’in
hedefleri, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör
kuruluşları ile iş birliği yaparak, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru
kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve
öneri sunmak, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi desteklemektir.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında:
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden
çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını
küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM, 2001 yılından bu yana, karar
alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve
yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

