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ÖZET
Kooperatif i letmeler dünya genelinde ekonomik ve toplumsal
kalk nman n gerçekle tirilmesinde önemli bir potansiyele sahip
bulunmaktad rlar. Özellikle son y llarda, istihdam n artt r lmas ,
yoksullu un azalt lmas , insan kaynaklar n n geli tirilmesi, toplumun
dezavantajl kesimlerinin i lendirilmesi, giri imcili in desteklenmesi
gibi konularda artan etkinlikleri ile göze çarpmaktad rlar.
Kooperatif i letmelerin, ekonomik ve toplumsal kalk nmay
gerçekle tirmede sahip olduklar potansiyeli en iyi ekilde
kullanabilmeleri, baz faktörlerin yerine getirilmesine ba l d r.
Dünyadaki tüm kooperatiflerin ba ar s için geçerli olan bu faktörler,
giderek etkinli ini kaybeden ülkemiz kooperatifçili i için çok daha
fazla önemlidir. Kooperatif i letmelerin güçlü bir imaja sahip
olabilmeleri için etkin stratejiler belirleme, kalk nma politikalar nda
kooperatif i letmelerin yeri ve rolünün yeniden belirlenmesi,
kooperatifçili e ili kin yasalar n günün ko ullar na uygun hale
getirilmesi, kooperatifçilik e itim, ö retimi ve insan kaynaklar n n
geli tirilmesi konular n n yeniden de erlendirilmesi ve kooperatifler
aras i birli inin her düzeyde geli tirilmesi olarak s ralayabilece imiz
bu faktörler kooperatif ba ar için son derece önemlidir. ILO’nun 2002
y l nda kabul edilen Kooperatiflerin Geli tirilmesine +li kin 193 no’lu
Tavsiye Karar bu konuda kooperatiflere ve hükümetlere yol gösterici
öneriler içermektedir.
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ABSTRACT
Cooperative enterprises have a remarkable potential in
carrying out economic and social development in worlwide.
Particulary recent years, its influences on creating employment,
reduce of poverty, employing some parts of the society having
disadvanteges and supporting have been observed.
In order to use the potential of cooperative enterprises in
providing social and economic developments, some factors should be
carried out. These factors which are very important for all cooperative
enterprises in the world one more and more important for Turkish
cooperative system losing its effectiveness. It is quite important for
the succes of the system to carry out some factors; to identify effective
strategies to creat a strong image, to identify the place and role of
cooperative enterprises in development policies, to update the laws
relating to cooperative enterprises according to the conditions of
present, to re-evaluate the issues related with education of cooperative
system, training and developing human resources policies and to
maintain cooperation in all levels. ILO Recommendation No
193.(2002) has some suggestions guiding cooperative enterprises and
goverments.
GR
Yeni ekonomik ve toplumsal e ilimler
nda, sürdürülebilir
bir toplum yaratmadaki rolleri giderek artan kooperatif i letmeler,
dünyan n pek çok ülkesinde ekonomik ve toplumsal kalk nman n
gerçekle tirilmesinde önemli bir rol oynamaktad r.
Kooperatif i letmelerin üstlendikleri bu önemli rolü ba ar ile
gerçekle tirebilmeleri, baz faktörlere ba l bulunmaktad r. Bu
çal mada bu faktörlerin belli ba l lar , Dünya ve ülkemiz kooperatif
i letmeleri aç s ndan de erlendirilmektedir.
I. EKO OM K VE TOPLUMSAL KALKI MAYI
GERÇEKLE T RMEDE KOOPERAT F LETMELER
Geli mi ve geli mekte olan ülkelerde kooperatif i letmeler,
ekonomik ve toplumsal kalk nman n gerçekle tirilmesinde önemli bir
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potansiyele sahip bulunmaktad rlar. Kooperatifçilik hareketi dünya
genelinde, 800 milyon orta ile en büyük toplumsal örgüttür. Tüm
dünyada bir çok ekonomik sektörde varl n sürdüren kooperatif
i letmeler, temel olarak ortak ç karlar n en üst düzeye ç karmay
hedeflerken, içinde bulunduklar toplumun ekonomik, toplumsal,
kültürel ve demokratik geli imine de katk sa larlar.
Kooperatif i letmelerin ekonomik ve toplumsal kalk nmaya
katk sa layabilece i alanlar, u ekilde s ralanabilir:1
• Kooperatif ortaklar n n ve ortak ailelerinin, gelir
düzeylerinin yükselmesi ve harcama güçlerinin artmas ile yeni
yat r mlar n canlanmas ve bölgesel kalk nman n gerçekle mesi,
• Üretim için gerekli olan girdilerin, ucuza sa lanmas ve
tar m ve tar m d kesimde üretkenlik ve verimlili in artmas ,
• Ürünlerin i lenme ve pazarlama sürecinin ortaklar n
denetiminde olmas ve bu nedenle maliyet tasarrufu sa lanmas ,
• Yerel düzeyde k rsal giri imcilik ve liderli in geli mesi,
• Yeni i
olanaklar n n yarat lmas
ve istihdam n
desteklenmesi,
böylelikle k rdan kente göçün önlenmesi,
• Kaynaklar n daha etkin yönetilmesi ve kullan lmas n n
sa lanmas ,
• Ekonomik ve toplumsal demokrasinin sa lanmas ve
refah n daha adil da t lmas ,
• Toplumsal i birli i ve dayan ma ruhunun geli mesi,
• Yoksullu un azalt lmas na katk sa lanmas ,
• Sermaye olu umunun artt r lmas ,
• +nsan kayaklar n n geli tirilmesi.
1

Bkz: R dvan Karalar, Kooperatifçilik Teknikleri, MEB, +stanbul, 2002, s.34; Ahmet
Özçelik, “+ktisadi Kalk nmada Tar m ve Kooperatiflerin Rolü”, Kar%nca Der.,
Kas m 2000, Y.65, S.767, s. 8; Ahmet Turan, “Kalk nmada Kooperatiflerin Rolü ve
Önemi”, Kar%nca Der., Kas m 2000, Y.65, S.767, s. 12-14; K.K. Taimni, Creating a
Favoruable Climate and Conditions for Cooperative Development in Asia, ILO,
Geneva,1994, s.42-44.
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Ülkelerin, kooperatifleri ekonomik ve toplumsal kalk nmada
etkin bir araç olarak görebilmesi ve bunu ba ar l bir biçimde
kullanabilmesi için, kooperatifler arac l
ile kalk nmay etkileyen
unsurlar en iyi ekilde sa lamas gerekir. Yoksa kooperatifçilikten
beklenen yarar sa lamak söz konusu olmaz. A a da
önce
Türkiye’de kooperatifçilik
sonra da kooperatifler arac l
ile
ekonomik ve toplumsal ba ar elde etmede etkili olan faktörler
incelenecektir.
II. TÜRK YE’DE KOOPERAT FÇ L K
1863 y l nda Mithat Pa a taraf ndan kurulan Memleket
Sand klar ile hayata geçen ve bugünkü anlamda faaliyetlerine
Cumhuriyet döneminde ba layan Türk kooperatifçilik hareketi, içinde
bulundu umuz 2000’li y llarda hala kendisinden beklenen geli meyi
gösterememi tir. Daha do rusu nicel olarak geli me sa lanm , ancak
kooperatifler kendilerinden beklenen ekonomik ve toplumsal etkiyi bir
türlü gösterememi lerdir. Cumhuriyet döneminde, Atatürk’ün
önderli inde, önemli geli meler kaydeden kooperatifçilik hareketi
sonraki dönemlerde ayn ölçüde geli ememi tir.
Türkiye’de Tar m ve tar m d
bir çok sektörde faaliyet
gösteren kooperatif i letmelerin Tablo 1’de de görüldü ü gibi, 2001
y l verilerine göre toplam say s 58.090 ve ortak say s ise
7.805.579’dur.
Nüfusu 70 milyon olan ülkemizde, bu rakam
az msanacak bir rakam de ildir. Özellikle bu bireysel ortaklar n
ailelerinin de kooperatif hareketin getirisinden yararland n
dü ünecek olursak, rakam çok daha fazla artacakt r.
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Tablo 1: Türkiye’de Hizmet Türlerine Göre Faal Kooperatifler (01.10.2001)
Hizmet Türlerine Göre Kooperatifler
Kooperatif Say s
Ortak Say s
Tar msal Kalk nma Kooperatifleri
4.814
646.129
Sulama Kooperatifleri
2.022
231.361
Su Ürünleri Kooperatifleri
403
19.381
Pancar Ekicileri Kooperatifleri
30
1.575.911
Tar m Kredi Kooperatifleri
2.561
1.572.174
Tar m Sat Kooperatifleri
335
665.646
Tütün Tar m Sat Kooperatifleri
68
33.173
Konut Yap Kooperatifleri
38.826
1.712.154
Tüketim Kooperatifleri
1.716
303.642
Motorlu Ta y c lar Kooperatifleri
3.425
133.739
Esnaf ve Sanatkar KefaletKooperatifleri
880
582.563
Küçük Sanat Kooperatifleri
105
8.287
Küçük Sanayi Sitesi Yap Kooperatifleri
801
130.171
Turizmi Geli tirme Kooperatifleri
265
15.301
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri
235
21.827
Tedarik ve Kefalet Kooperatifleri
2
427
Toplu + yeri Yap Kooperatifleri
1.129
90.058
Yay nc l k Kooperatifleri
20
329
Hamallar Ta ma Kooperatifleri
9
320
+ letme Kooperatifleri
240
44.051
Sigorta Kooperatifleri
0
0
Yard mla ma Kooperatifleri
7
853
E itim Kooperatifleri
16
2.133
Ba ms z Sat Kooperatifleri
5
419
Temin Tevzi Kooperatifleri
162
15.133
Ya Sebze ve Meyve Kooperatifleri
14
397
Genel Toplam
58.090
7.805.579
Kaynak: Türkiye Milli Kooperatifler Birli i

Tablo incelenecek olursa, kooperatiflerde ortak say s nda nicel
fazlal n daha çok konut yap kooperatifleri, pancar ekicileri
kooperatifleri ve tar m kredi kooperatiflerinde oldu u görülmektedir.
Bu kooperatifler aras nda en fazla orta a sahip olan konut
kooperatiflerinin, konut pazar ndaki pay %50 civar ndad r.2
2

Mehmet Cengiz, “Ekonomik Geli imde Kooperatifçili in Rolü”,Kar%nca Der.,
Temmuz 2001,Y.66, S. 775, s. 12.
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Türkiye’de kooperatifçilik hareketi nicel geli me sa larken
nitel geli meyi gerçekle tiremedi i için , ekonomik ve toplumsal
kalk nmada kendisinden beklenen geli me i de sa layamam t r.
III. KOOPERAT F
LETMELER
EKO OM K VE
TOPLUMSAL BA ARI ELDE ETMELER DE ETK L OLA
FAKTÖRLER VE TÜRK KOOPERAT FÇ L K S STEM DE
ETK L KLER
Kooperatif i letmeler arac l
ile ekonomik ve toplumsal
ba ar elde etmek isteyen ülkelerin, bu konuda etkinlik
sa layabilmeleri baz unsurlar sa lamalar ile olanakl d r. Bu unsurlar
a a da genel olarak ve ülkemiz aç s ndan ele al nmaktad r.
A)
KOOPERAT+F
+MLETMELER+N
GÜÇLÜ
VE
GÜVEN+L+R B+R KURUM +MAJINA SAH+P OLMASI
Kooperatif i letmelerin bulunduklar toplumda, kurumsal bir
varl k olarak ba ar l bir ekilde varl klar n sürdürmeleri ve toplumda
üstlendikleri ekonomik ve toplumsal kalk nmay gerçekle tirme
rollerini yerine getirebilmeleri için, toplumun onay ve deste ini almas
gerekir. Bu deste in al nmas toplumun kooperatifleri yap , amaç,
i levler vb. konularda nas l alg lad
ile yak ndan ilgilidir. Bu
alg lama ayn zamanda kooperatiflerin imaj n da belirlemektedir.
Kooperatif i letmelerin güçlü ve güvenilir bir kurum imaj na
sahip olmas , son y llarda uluslararas kooperatifçilik alan nda da
tart lan konulardan birisi olmu tur. Uluslararas Kooperatifçilik
Kurumu (ICA) Asya Bölge Bürosu, Hindistan Ulusal Kooperatif
Birli i ve Hintli Çiftçiler Gübre Kooperatifi Hindistan Yeni Delhi’de
2002 y l Ekim ay nda ortakla a olarak “Kooperatiflerin +maj
Çal mas +çin Stratejiler” ba l kl bir seminer düzenlemi tir. Bu
seminer, kooperatif i letmeleri piyasaya kabullendirmek, piyasa ile
bütünle melerini sa lamak ve bunu sa lamak için ortaklara destek
olmak amaçlar n ta maktad r. Seminere kat lan kat l mc lar,
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kooperatif i letmelerin imaj olu turma sürecini tan mlayarak,
a a daki unsurlar içeren bir öneriler paketi haz rlam t r.3
• Tüm düzeylerde kooperatifçilik de erlerinin korunmas ve
uygulanmas ,
• Suistimallere ortam yaratmayacak güçlü bir kooperatif
yönetimi yaratmak,
• Kooperatifler için uygulanabilir stratejik ortakl klar ve ileti im
a lar olu turmak,
• Medya ile kooperatiflerin yap c ili kiler geli tirmesini ve
kendi medya altyap lar n n olu turulmas n sa lamak,
• Sosyal denetimi ba latmak.
Ülkemizde kooperatif i letmelerin imaj n de erlendirecek
olursak, olumlu bir yakla mdan çok, olumsuz bir yakla m n oldu u
dikkat çekicidir.Özellikle ülkemizde say sal olarak ço unlu a sahip
olan ve pek çok ki inin konut sahibi olmada tek alternatif olarak
gördü ü konut yap kooperatiflerinin toplumsal imaj oldukça kötüdür.
Art niyetli yöneticiler taraf ndan yönetilen ve ortaklar n n ço unun
ilgisiz ve bilgisiz oldu u konut yap kooperatifleri, bu imaj daha da
fazla sarsmaktad r.
Kooperatif i letmelerin imaj , kalk nma
politikalar n belirleyen politikac lar aç s ndan da çe itli olumsuzluklar
içermektedir. Bu da kooperatif i letmelerin kalk nmada etkin bir araç
olarak kullan lmas n n önünde önemli bir engel olu turmaktad r.
Kooperatiflerin hem kurum içerisinde hem de kurum d nda
imaj de i ikli ine gereksinimi bulunmaktad r. Etkin, uygulanabilir bir
imaj stratejisi belirlemek için;
• Kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal kalk nmada önemli
bir araç oldu unun ve belli ideolojilere mal edilmemesi gerekti inin
ortaya konulmas ,
• Kooperatiflerde ürün ve hizmet kalitesinin iyile tirilmesi,
• Kooperatif i letmeleri halka tan tacak ve önemini ortaya
koyacak reklam kampanyalar n n düzenlenmesi,
3

B.D. Sharma, “ICA-ROAP/NCUI Regional Seminar on Strategies for Image
Building in Co-operatives”, Asia Pacific Coop +ews, Oct-Dec, 2002, Vol.9, No.4
s.1,2.
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• Medya ile olumlu ili kiler geli tirilmesi,
• Kooperatif i letmelerin vizyonunun belirlenmesi,
• Kooperatif ortaklar , yöneticileri ve çal anlar aras nda
etkili bir ileti im geli tirilmesi, kat l mc olmalar n n sa lanmas ,
• Kooperatif i letmelerde mü teri ve ortak ba l l n n
sa lanmas ,
• Kooperatifçili in özünü olu turan ilke ve de erlerin ön
plana ç kar l p, bunlar n uygulanabilir k l nmas gerekir.
B) KALKINMA POL+T+KALARINDA KOOPERAT+F
+MLETMELER+N ETK+N B+R B+Ç+MDE YER ALMASININ VE BU
POL+KALARIN UYGULANMASININ SASLANMASI
Her ekonomik sistemde uygulanabilir olan kooperatif
i letmecili ine, dünya devletlerinin bak aç s birbirinden farkl
olmu ve bu farkl bak aç lar , devlet-kooperatif ili kilerinde
birbirinden farkl sistemler olu turmu tur. Devletin kooperatifçili e
bak aç s n belirleyen devlet-kooperatif ili kileri, genelde iki nedene
dayanmaktad r. +lki, devletin hukuksal olarak kooperatiflerin yerini ve
rolünü belirleyici yasalar yapma sorumlulu u ta mas d r. +kinci
neden ise kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal kalk nmay
gerçekle tirmedeki rolüdür.4
Kooperatifçilik hareketinden, ekonomik ve toplumsal
kalk nmada beklenen ba ar y , devletin deste i olmaks z n elde etmek
son derece güçtür. Ba ar l bir kooperatif hareket için devletin
kooperatifçilik hareketinin geli iminde rol oynamas ve devlet
kooperatifçilik ili kilerinin geli tirilmesi gerekir. 5 Ancak bu rolün,
devletin kooperatifçilik hareketinin i levlerine kar mas biçiminde
yorumlanmamas gerekir.

4

Rasih Demirci, “Kooperatifçilikte Devlet Müdahalesi”, Kar%nca Der.,Aral k 1998,
S.744, s.6.
5
R Steding,J. Kramer, Creating a Favourable Climate and Conditions for
Cooperative Development in Central and Eastern Europa, ILO, Geneva, 1996,
s.79,80.
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Munkner ve Shah,taraf ndan formüle edilen u ilkeler, devletin
kooperatifçilikle ilgili kalk nma politikas n olu tururken dikkate
almas gereken ilkelerdir.6
Aç kl k
Süreklilik
Gerçekçilik
Belirginlik.
ILO’nun 2002 y l nda kabul edilen Kooperatiflerin
Geli tirilmesine +li kin 193 no’lu Tavsiye Karar ’nda, dengeli bir
toplumsal kalk nma için güçlü bir kamu ve özel sektörün yan s ra,
kooperatifler ve di er sivil toplum örgütlerinin de içinde yer ald
güçlü bir sektörün varl n n gerekli oldu u vurgulanm t r. Ayr ca
hükümetlerin kooperatifçili in do a ve yap s na uygun ve
kooperatifçilik ilke ve de erleri do rultusunda rolleri de belirtilmi tir.
Buna göre;7
•
Kooperatif i letmelerin, kolay ve h zl kurulabilmesine
olanak veren kurumsal bir altyap n n olu turulmas ,
•
Kooperatif i letmelerde, dayan ma fonu ve en az ndan
bir k sm bölünemez uygun yedek akçe olu turulmas na izin veren
politikalar n desteklenmesi,
•
Kooperatiflerin özerk yap s na zarar vermeyecek yasal
düzenlemelerin yap lmas ,
•
Kooperatif ortakl n n kolayla t r lmas ,
•
Kooperatif i letmelerin, önemli bir rol üstlendikleri ve
di er i letmelerce verilmeyen hizmetleri verdikleri alanlarda,
olu turulacak yasal ve siyasal bir çerçeve ile desteklenmesi.
Ekonomik ve sosyal kalk nmay gerçekle tirmede kooperatif
i letmelerin önemini yeniden gündeme getiren bu karar n, ülkemizde
de kooperatifçilikle ilgili politikalar n yeniden gözden geçirilmesinde,
dikkate al nmas önem ta maktad r.
6

H. Munkner, A. Shah, Creating a Favourable Climate and Conditions for
Cooperative Development in Africa, ILO, Geneva, 1993, s.56.
7
TMKB, Kooperatiflerin Te6vikine li6kin 193 Say%l% (ILO) Uluslararas% Çal%6ma
Örgütü Tavsiye Karar%, Türkiye Koop Ya. No8/7, Ankara, 2003, s. 11,12.
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Ta d önemden dolay kooperatif i letmeler, pek çok ülkede
hükümetlerin temel politikalar aras nda yer al rken, ülkemizde de
1961 Anayasas ile, sosyal devlet anlay gere i bir hüküm olarak yer
alm
ve kalk nma planlar nda kooperatifçilik hareketine yer
verilmi tir. Ancak Ürper taraf nda yap lan ve 1960-1990 y llar n
kapsayan bir çal mada da alt çizildi i gibi, Türkiye’de hükümetlerin
kooperatifçilik politikalar , hükümetlerin s k de i mesi nedeniyle
devaml l k gösterememi tir. 1960-1990 aras ndaki dönemde,
hükümetler kararl , etkin, bütünlük içinde birbiriyle uyumlu ve dengeli
bir kooperatifçilik politikas izleyememi lerdir.8
1990 sonras dönemde de kooperatifçilik hükümet programlar
ve kalk nma planlar nda yer almakla birlikte uygulamada bir etkinlik
sa lanamam t r.
C) KOOPERAT+FÇ+L+K YASALARININ +MLEVSEL B+R
B+Ç+MDE GÜNÜN KOMULLARINA UYGUN OLARAK
YEN+DEN DÜZENLENMES+
Dünyan n pek çok bölgesinde, son y llarda ya anan yap sal
ekonomik ve politik de i imler, kooperatif i letmelerin yap ve
faaliyetleri üzerinde de etkili olmu tur. Bu de i imler kaç n lmaz bir
ekilde kooperatiflerin yasal çerçevesinin de yeniden gözden
geçirilmesini gerekli k lm t r.
Di er yasalar gibi kooperatif yasalar da, ülkelerin toplumsal,
ekonomik ve politik alanlardaki de i imlerini yans tabilecek dinamik
bir yap da olu turulmal d r.
Yukar da da söz konusu edilen de i imler kar s nda, Bat
Avrupa, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Avusturalya ve Japonya gibi
endüstrile mi ülkelerde, son y llarda kooperatifçilik yasalar nda baz
de i iklikler yap lm t r. Yap lan bu de i iklikler, kooperatifçilik
ilkeleri ve kooperatif i letmelerin demokratik yap s na zarar
verilmeksizin, kooperatif i letmelerin daha rekabetçi bir çevreye
kolayca uyum sa layabilecekleri, esnek bir yap ya kavu turulmalar
iste inden kaynaklanm t r.

8

Y lmaz Ürper, Türkiye’de Hükümetlerin Kooperatifçilik Politikalar% ve Sonuçlar%
(1960-1990), Anadolu Üni. ++BF Ya. No. 385/83, Eski ehir, 1990, s.183,187.
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Fransa, Almanya, Avusturalya ve Kanada gibi ülkelerde
1990’l y llar boyunca yap lan kooperatiflere ili kin ço u yasa ve
düzenlemeler, yeni sermaye hareketlili i biçimlerinin ortaya konmas
s ras nda kabul edilmi tir. Bu yasalar, kooperatif i letmelerin sermaye
piyasalar nda e itlik sa lamalar na yard mc olurken, ortak olmayan
yat r mc lar n yönetimi ele geçirmelerini engelleyici biçimde
düzenlenmi tir. Bu ülkelerde ça da kooperatifçilik yasalar ,
kooperatif i letmelerin di er i letme türleri ile e it ko ullarda faaliyet
gösterebilmelerini sa lamak için, genel
irketler yasas na
yakla t r lm t r.
Merkezi Planl ülkelerde ise, 1988-1992 döneminde yo un bir
yasa yapma faaliyetine giri ilmi tir. Bu dönemlerde, kooperatiflere
yard m sa layan yasa ve yönetmelikler uyarlanm t r. Evrensel
kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde, kooperatiflere ba ms zl k
sa layan, ça da kooperatifçilik yasalar yürürlü e konulmu tur.
Afrika, Asya ve Latin Amerika gibi geli mekte olan ülkeler de,
1980’li y llardan bu yana, ekonomik liberalle me, globalle me ve
yap sal dönü ümün etkisinde kalm t r. Kooperatiflerin hükümet
yap lar n n önemli bir parças n olu turdu u bu ülkelerde, yenilenen
kooperatif yasalar , büyük reformlar gerekli k lm t r.9
Ülkemizde ise 2000 y l na kadar dört ayr yasaya göre
düzenlenen kooperatif i letmeler, 2000 y l nda 3186 say l Tar m Sat
Kooperatifleri ve Birlikleri ve 1196 Say l Tütün Tar m Sat
Kooperatifleri ve Birlikleri yasalar n n yürürlükten kald r l p, yerlerini
demokratik kooperatifçilik ilkeleri do rultusunda çal malar n
sa lamak amac yla düzenlenen 4572 say l Tar m Sat Kooperatifleri
yasas na b rakmalar ile üç ayr yasaya göre düzenlenmeye
ba lam t r. Yürürlükte olan bu yasalar; 1163 Say l Kooperatifler
Yasas , 1581 say l Tar m Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasas ve
4572 Say l Tar m Sat Kooperatifleri ve Birlikleri Yasalar d r.
Ülkemizde, kooperatif i letmelerin kurulu ve i leyi inde üç
ayr yasa olmas ve ayn zamanda kooperatiflere hizmet götüren
bakanl k say s n n birden fazla olmas , kooperatif i letmelerin
9

ILO, Promotion of Cooperatives, Report V(1), International Labour Conference
89th..Session, ILO, Geneva, 2001, s. 76-78.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IV,S.2, 2002)

93

ba ar s n olumsuz etkileyen iki temel etkendir. Sorunun çözümü için,
kooperatif i letmelere ili kin düzenlemelerin tek bir yasada ve tek bir
bakanl kta (kooperatifçili e ili kin özel bir bakanl k da olabilir)
toplanmas n n yan s ra, kooperatifçili imizin dünya genelinde oldu u
gibi ekonomik ve toplumsal de i imleri dikkate alan, kooperatifçilik
ilke ve de erlerini benimseyen, kooperatiflerin demokratik yap s n
koruyan, giderek artan rekabet ortam na kolay uyum sa layabilecek,
ça da bir yap ya kavu turulmas gerekmektedir.
ILO’nun 193 nolu Tavsiye Karar ’nda da hükümetlerin
kooperatif de er ve ilkeleriyle yönlendirilen kooperatiflere ili kin özel
bir yasa ve yönetmelik düzenlemeleri, gerekti inde bu yasa ve
yönetmeli i gözden geçirmeleri gerekti i belirtilerek, gerekli
düzenlemeler yap l rken kooperatiflerin ve ilgili i çi ve i veren
örgütlerinin görü ünün al nmas
ve devletin düzenleyici
fonksiyonlar n n s n rland r lmas ve kooperatiflerin yap ve
örgütlenmelerine göre esnek bir yap olu turulmas n n gere i üzerinde
durulmu tur.
D) KOOPERAT+F +MLETMELERDE ES+T+M, ÖSRET+M
VE +NSAN KAYNAKLARININ GEL+MT+R+LMES+
Kooperatif i letmelerde e itim ve ö retimin geli tirilmesi,
evrensel bir kooperatifçilik ilkesi olarak “E itim, Ö retim ve
Bilgilendirme +lkesi” ad alt nda ele al nmaktad r. Bu ilkeye göre
kooperatif i letmeler, “ortaklar na, seçilmi temsilci ve yöneticilerine
ve çal anlar na e itim ve ö retim sa layarak, kooperatiflerinin
geli mesine etkin bir biçimde katk sa layabilirler. Ayr ca
kooperatiflerin yap s ve yararlar hakk nda kamuoyunu, özellikle de
gençleri ve fikir liderlerini bilgilendirirler”.
Bu ilke, kooperatif i letmelerde e itim ve ö retimin, ya amsal
bir öneme sahip oldu unu aç kça vurgulamaktad r.
Kooperatifler, kooperatifçilik bilgisinin tüm kamuoyuna
(politikac lar, kamu görevlileri, medya, halk, e itimciler gibi)
yay lmas gibi önemli bir görevi de üstlenmektedirler. 10

10

Ian Mac Pherson, Co-operative Principles for the 21st Century, ,ICA, Geneva,
1996, s. 23.
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Kooperatiflerde e itim, ö retim ve insan kaynaklar n n
geli tirilmesi, özellikle genel e itim düzeyi dü ük olan, az geli mi
ülkelerde çok daha fazla önem ta maktad r. Ülkelerin ekonomik ve
toplumsal kalk nmas nda önemli bir role sahip olan kooperatif
i letmeler, dünyada bar , demokrasi ve çevre korunmas na katk larda
bulunan, kendi kendine yard m, ortakla a sorumluluk, demokrasi,
e itlik ve dayan ma gibi de erlere sahip olan örgütlerdir. H zla
de i en ve yeniden yap lanan dünyada, kendilerine dü en görevleri en
iyi ekilde yerine getirebilmek için, iyi bir biçimde yönetilmeleri ve
demokratik olarak denetlenmeleri gerekir. Bu da, kooperatif insan
kaynaklar n n, en iyi biçimde geli tirilmesi ile söz konusu olabilir.
Görev ve sorumluluklar n n bilincinde olan kooperatif ortaklar ,
i letmelerini en iyi ekilde yönetip ba ar ya götürebilir.
+nsan kaynaklar n n geli tirilmesi kavram , geleneksel
kooperatifçilik e itimi ve ö retimi kavram ndan daha geni kapsaml
ve dinamik bir kavramd r. Bu kavram “ ortaklar n n gereksinim
duydu u hizmetleri sa layabilecek, ekonomik aç dan etkin olan
kooperatif i letmeler olu turabilmek için, kooperatif i letmeler
taraf ndan üstlenilmi olan tamamen planl bilgi, e itim ve ö retim,
hareketlilik ve insan gücü geli tirme faaliyetleri” 11 olarak
tan mlanabilir.
Günümüzde ekonomik ve toplumsal kalk nmada e itim ve
insana yat r m n önemi her geçen gün artmaktad r. Ekonomik ve
toplumsal aç dan kalk nm
ülkeler e itime önem ve e itim
yat r mlar na öncelik veren ülkelerdir. Modern kooperatifçilik
hareketinin ba lang c ndan bu yana, bu konunun bilincinde olan
kooperatif i letmeler, e itimin geli tirilmesi için; kamu okullar ,
üniversiteler, devlet taraf ndan finanse edilen kooperatif kolejler ile
d finansörlerce finanse edilen ücretsiz e itim yap lar n n deste ini
almaktad rlar. Ayr ca ulusal ve uluslararas düzeydeki kooperatif
yap lar bu alanda etkinlikler göstermektedir.
Kooperatif i letmelerin, ekonomik ve toplumsal aç dan
kalk nman n sa lanmas nda etkinliklerinin artmas için, kooperatiften
11

ICA, “ICA Policy on Human Resource Development in Cooperatives of the Third
World”, ICA Executive Committe Meeting (18-20 June,1990), Strasbourg ,s.1,2.
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içeriye ve d ar ya do ru bilgi ak
da önemlidir.12 Günümüzde
geli en bilgisayar teknolojisi ile kooperatif bilgi, ulusal ve uluslararas
alanda h zla yay larak kooperatiflerin geli im ve ilerlemesine katk
sa lamaktad r.
193 no’lu ILO Tavsiye Karar ’nda da,13 kooperatifçili in
geli tirilmesine ili kin ulusal politikalarda e itim konusunda
yap lmas gerekenlerle ilgili tavsiyeler u ekilde yer alm t r: Ulusal
politikalar, “ortaklar n, çal anlar n ve yöneticilerin teknik ve mesleki
becerilerini, giri imcilik ve yönetsel kapasitelerini, ticari potansiyel
bilgisini ve ekonomik ve sosyal politika konusundaki genel bilgilerini
geli tirmeli ve enformasyon ve ileti im teknolojilerinden
faydalanmalar n kolayla t rmal ”, “ulusal e itim ve ö retim
sisteminin uygun olan tüm a amalar nda ve toplumun genelinde
kooperatif ilkeleri ve uygulamalar n n e itim ve ö retimini te vik
etmeli”, “kooperatiflere ili kin bilgi yay m n te vik etmeli”.
Kooperatifçilik e itimi, nüfusun önemli bir bölümünün
kooperatifçilik hareketine dahil oldu u ülkemizde de, son derece
önemli ve üzerinde durulmas gereken bir konudur. Ancak buna kar n
ülkemizde kooperatifçilik e itimi, bugün az geli mi ülkelerin bile
gerisinde kalm t r. Baz üniversitelerde lisans, ön lisans ve yüksek
lisans düzeyinde okutulan kooperatifçilik dersleri ve programlar son
derece s n rl d r ve bu s n r giderek de daralmaktad r. Kooperatifler
arac l
ile verilen hizmet içi e itimler, son derece yetersizdir.
Kooperatifçili e ili kin ara t rma ve yay nlar n say s da son derece
azd r.Devletin kooperatifçilik e itiminin geli tirilmesi için fazla bir
çabas bulunmamaktad r. 2000 y l nda uygulamaya konulan Milli
E itim Bakanl Kooperatifçilik E itim Projesi (KOOPEP), y llardan
bu yana kooperatifçilik e itimi ile ilgili at lan ilk önemli ad m
olu turmaktad r. KOOPEP Projesi, ö renci, kursiyer ve topluma
kooperatifçilik e itimi vermek, birlik, dayan ma, giri imcilik,
örgütlenme ve demokrasi bilincini geli tirmek, kooperatif
yöneticilerini e itmek,
kooperatifçilik alan nda ya anan
olumsuzluklar ortadan kald rmak ve kalk nmay köy ve yerel
12

Gabriele Ullrich, “Networking of Cooperative Institutions in Human Resource
Development”, ICA Co-operative Resource Forum, Manchester, 1995, s.18.
13
TMKB, s. 14.
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çevreden ba latarak, geri kalm yörelerde ekonomik, toplumsal ve
kültürel geli meyi gerçekle tirmek amaçlar n ta maktad r. Proje
kapsam nda önce e iticiler e itilmi , daha sonra örgün ve yayg n
e itim kurumlar nda okutulmas öngörülen “Kooperatifçilik Dersleri”
nin altyap s haz rlanm t r. Ayr ca 2000 y l ndan itibaren 920 halk
e itim merkezinde, çevre ko ullar na göre yeti kinlere yönelik
kooperatifçilik kurslar aç lm t r.14 Projenin ba ar s önümüzdeki
y llarda izlenecek politikalara ve projenin devaml l n n
sa lanmas na ba l görülmektedir.
Yukar da çizilen tabloda, ülkemizde kooperatif i letmeler
arac l ile ekonomik ve toplumsal kalk nmay gerçekle tirmenin ne
kadar güç oldu u da görülmektedir. O nedenle ülkemizde
kooperatifçilikten beklenen yarar elde edebilmek için, ILO’nun 193
no’lu Tavsiye Karar ’nda yer alan öneriler do rultusunda gerekli
ad mlar atmas son derece önemli bir konudur.
E)
ULUSAL
VE
ULUSLARARASI
BOYUTTA
KOOPERAT+FLERARASI +MB+RL+S+N+N SASLANMASI
Globalle menin hakim oldu u günümüzde,
kooperatif
i letmelerin ekonomik ve toplumsal kalk nmada üstlendikleri görevi
yerine getirmelerinde, i birli ine gereksinimleri her zamankinden
daha fazlad r. Kooperatifçili in do as nda var olan i birli i, ayn
zamanda kooperatifçili in temel ilkeleri aras nda yer almaktad r. Bu
ilkeye göre kooperatifler “kooperatifçilik hareketini güçlendirebilmek
ve ortaklar na daha etkin bir biçimde hizmet verebilmek için yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararas kurulu larla birlikte çal rlar”. 15
1990 y llardan bu yana önemi giderek artan bu ilke, kooperatif
i letmelere ticari, teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel konularda
aralar nda i birli ini güçlendirmeye te vik etmektedir. Ayr ca
kooperatif i letmelerin aralar nda yatay ve dikey birle meye giderek
büyük i letmelerle rekabet etme avantaj
elde etmelerini
sa lamaktad r.

14

Hakan Koç, “Milli E itim Bakanl
Kooperatifçilik E itim Projesi (KOOPEP
2000) Üzerine K sa Bir De erlendirme”, Türkiye Koop, Nisan 2001, S.30. s. 8,9.
15
Pherson, s. 25.
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ILO’nun 193 no’lu Tavsiye Karar ’nda da, hükümetlerin
kooperatif i letmeler aras nda deneyim al veri ini gerçekle tirmek,
risk ve karlar n payla lmas n kolayla t rmak amac yla teknik, ticari
ve finansal ba lar n güçlenmesini te vik edecek önlemleri almas n
gere i üzerinde durulmu tur. Ayr ca uluslar aras i birli inin te viki
için, ortaklar n gelirini artt racak, istihdam yaratacak program ve
politikalar hakk nda bilgi al veri inin sa lanmas ; kooperatiflerin
geli iminde rol oynayan ulusal ve uluslararas kurulu ve örgütler
aras na ili kilerin geli tirilmesi; kooperatif i letmelerin geli imlerine
yard mc olacak ulusal ve uluslararas verilerden yaralanmalar n n
sa lanmas ; kooperatiflerle ilgili i çi ve i veren kurulu lar n n
görü lerini almak suretiyle, kooperatifleri desteklemek için ortak
bölgesel mevzuat ve yönetmeliklerin olu umunu sa lamas n n gere i
belirtilmi tir. 16
Kooperatiflerin uluslararas
i birli ini gerçekle tirmek
amac yla kurulmu en büyük örgüt, Uluslararas Kooperatifçilik
Kurumu (ICA- International Co-operative Alliance)’dur. Dünya
genelindeki kooperatifleri birle tirme, kooperatiflere hizmet sunma ve
üyesi olan kooperatifleri temsil etme amac na hizmet veren ICA’n n,
2002 y l verilerine göre 94 ülkede üyesi bulunmaktad r. Dünya
genelinde, toplam üye organizasyon say s ise 234’dür. Bunlar n 92’si
Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kooperatif organizasyonlard r.17
ICA d nda, kooperatiflerin geli iminde rol oynayan ulusal ve
uluslararas kurulu ve örgütler oldukça fazlad r. Bunlar aras nda yer
alan baz kurulu ve örgütler unlard r; INTERCOOP (The
International Organisation for Consumer Cooperative Distributive
Trade), WOCCU (The Worl Council of Credit Unions), EUROCOOP
(The Europan Community of Consumer Cooperatives), UN (The
United Nations), ILO (The International Labour Organisation),
COPAC (The Committe for the Promotion and Advancement of
Cooperatives), CIRIEC ( The International Centre of Research ant
Information on the Public and Cooperative Economy).18
16

TMKB, s. 18,22,23.
http://www.coop.org/ica/members/members2000.html
18
Promotion of Cooperatives, Report V(1), International Labour Conference
89th..Session, ILO, Geneva, 2001, s106-114.
17
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Kooperatifçili in büyük geli me gösterdi i ülkeler ulusal ve
uluslararas yatay ve dikey i birli ini gerçekle tirebilmi ülkelerdir.
Ülkemizde ise henüz ulusal boyutta bile kooperatifler aras i birli inin
sa lanamad
görülmektedir. Bu konuda gerek devlete gerekse
Türkiye Milli Kooperatifler Birli i (TÜRK+YE KOOP)’ne önemli
görevler dü mektedir.
SO UÇ
Pek çok ülkede ekonomik ve toplumsal kalk nmada önemli bir
araç olarak kullan lan kooperatif i letmeler, ülkemizde niceliksel
olarak önemli bir yeri olan ancak niteliksel olarak varl çok fazla
hissedilmeyen i letmelerdir. Kooperatifçili in çok önemli görevler
üstlendi i ülkelerde bile, kooperatif i letmelerden daha etkin bir
biçimde nas l yararlan labilece inin tart ld bir ortamda, ülkemizde
bu konuda hiçbir ad m at lmamas hem kooperatifçilik aç s ndan hem
de kalk nma aç s ndan büyük bir kay pt r.
Bu konuda yap labilecek olanlar k saca u ekilde s ralanabilir;
•
Özellikle ülkemizde son derece kötü bir imaja sahip
olan kooperatif i letmelerin imaj n n belirlenecek stratejiler ile
iyile tirilmesi,
•
Kalk nma politikalar nda kooperatifçili e daha fazla
yer verilmesi ve bunlar n uygulamaya geçirilmesi,
•
Kooperatifçilikle ilgili yasal düzenlemelerin ça da ,
birle tirici ve kooperatifçilik ilke ve de erlerini koruyucu olmas na
özen gösterilmesi,
•
Kooperatifçili e
ili kin
e itim
ve
ö retim
faaliyetlerinin yayg nla t r larak, etkin ve verimli bir hale getirilmesi
ve kooperatifçilik bilincinin topluma yerle tirilmesi,
•
Ulusal ve uluslararas alanda kooperatifler aras
ili kilerin geli tirilmesi ve uluslararas kooperatifçili e destek veren
kurulu larla i birli i ve yard mla ma yollar n n ara t r lmas .
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