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5. Kadın Kooperatifleri Buluşması Raporu 
 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından organize edilen 5. Kadın Kooperatifleri Buluşması; 23-25 

Aralık 2015 tarihleri arasında 3 gün süreyle İstanbul'da gerçekleştirildi. Buluşmaya 27 ilden, 60 Kadın 

Kooperatifinden (5’i tarımsal kalkınma ve 2’si girişim olmak üzere) 99 temsilci katıldı (Katılan 
kooperatiflerin listesi ektedir)  

 

Buluşmanın Amacı 
• Kadın Kooperatifleri olarak aramızdaki iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, motivasyonumuzu 

artırmak 

• Kendimize eleştirel gözle bakmak ve kooperatiflerimizi daha ileriye götürmek için bir yol haritası 

oluşturmak 

• Kooperatiflerimizin toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomi, toplumsal kalkınma konusundaki katkılarını 
ortaya koymak ve farkındalığımızı artırmak 

• Kooperatiflerimizi güçlendirmek üzere ihtiyaç ve taleplerimize yeniden bakmak ve savunuculuk için 

eylem planımızı geliştirmek  

• KİA ve SİMURG Birlik üzerinden birbirimizi destekleme yollarını belirlemek ve ortak sorunlarımız için 

ortak çalışmalar planlamaktı.  

 

 

Türkiye’de Kadın Kooperatifleri 
 

� Şimdiye kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı, ünvanında “Kadın” ibaresi bulunan 152 kadın 

kooperatifi kuruldu, şu anda bunların 80’i aktif! 

� Tarım Bakanlığına bağlı, ortakları çoğunlukla kadınlardan oluşan 34 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

kuruldu, 20’si aktif!  

� 1 de ortakları sadece kadınlardan oluşan Konut kooperatifi mevcut.   

 

Kadın Kooperatifleri Hareketi  
� 2001–2004: 2001 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve birlikte çalıştığı yerel kadın 

grupları, yoksul kadınların ihtiyaç odaklı örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma 

başlattı. Bu kapsamda kooperatif, uygun bir örgütlenme biçimi olarak belirlendi. İhtiyaca uygun 

bir ana sözleşme örneği hazırlandı ve ilk kadın kooperatifleri kurulmaya başlandı.   

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, kooperatifleşme girişimlerini desteklemek üzere 

deneyimlerini yazılı hale getirdi ve Kadınlar için Kooperatifleşme El Kitabı’nı hazırladı.  

� 2004: 14 Kooperatif Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın desteği ile Düzce’de ilk kez bir araya 

geldi.  

� 2005: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Friedrich Ebert Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilen 

I.Kadın Kooperatifleri Buluşması’nda 35 kadın kooperatifi bir araya gelerek aralarındaki iletişimi 
güçlendirmek ve birlikte çalışmanın yollarını geliştirmek üzere ilk adımları attılar.  

� 2005–2007: Değişim toplantıları ve izleme ziyaretleri yolu ile Kadın Kooperatifleri arasında 

deneyim paylaşma ve birbirinden öğrenme süreci yaşandı.  

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile Umut Işığı, İlk Adım, Biga ve Simge Kadın Kooperatifleri, 

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nı oluşturmak üzere AB’den kaynak sağladılar.  

� 2008: II. ve III. Kadın Kooperatifleri Buluşması ve Van ve İstanbul’da bölgesel toplantılar yapıldı. 

Bu toplantılar sonunda; 



� Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nın amacı, yapısı ve İlkeleri oluşturuldu, Yürütme Kurulu 

seçilerek KİA çalışmaları başlatıldı  

� Kooperatiflerin, kendi aralarındaki iletişim/deneyim paylaşımı ve dış dünyaya tanıtım 

amacıyla interaktif web portal hazırlandı (www.kadinkooperatifleri.org )  

� Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nın kendi tüzel kimliğini oluşturmak üzere Birlik kurmak 

üzere girişim başlatıldı  

� 2009: KİA Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları toplantıları, Biga ve Mardin’de bölgesel toplantılar 

yapıldı.  

� 2011-2015: 2011 Ocak ayında GTB ilgili genel müdür düzeyinde 4. Kadın Kooperatifleri 
Buluşmasına katıldı. Ayrıca bu Buluşmaya kısa bir süre sonra ASP bakanı olan milletvekili Fatma 

Şahin de katıldı. Bu toplantıda sonrasında her 2 bakanlıkla da çalışmalar başlatıldı.  

- KEDV ve KİA tarafından kadın kooperatiflerinin durumu, sorunları/talepleri ve mevzuat 

değişiklik öneriler ile ilgili raporlar hazırlandı, ilgili Bakanlıklara sunuldu. (Ocak 2011) 

- 19 Ocak 2011 tarihinde milletvekili Fatma Şahin aracılığıyla GTB, ÇSGMB Bakanları ve MEB 

müsteşarı ile görüşüldü, kadın kooperatiflerinin talepleri dile getirildi.  

- Kadın kooperatifleri için tip ana sözleşme kabul edildi, kuruluş işlemleri il müdürlüklerine 

aktarıldı ve bu tür kooperatiflerin kurulmasını teşvik etmeleri önerildi. (7.2.2011 tarihli, 

2011/3 sayılı Sanayi ve Ticaret bakanlığı genelgesi) 

- GTB Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü tarafından “Kadın Kooperatifleri Buluşması Sonuç 
Raporundaki Önerilerle ilgili Değerlendirmeler Raporu” hazırlandı. (12.04.2011 tarihli 

Bakanlık yazısı ve rapor eki) 

- ASP, KSGM ile kadın kooperatiflerinin sorunları ve çözüm önerileri üzerine çalıştay ve izleme 

ziyaretleri organize edildi.  

- KEDV tarafından, GTB için, kadın kooperatifleri için hibe programı ihtiyaç tespiti analizi 

raporu hazırlandı. Bu analiz doğrultusunda GTB bir rapor hazırladı ve sonuçları 

değerlendirmek üzere çalıştay düzenledi. (Nisan 2012)  

- 21.07.2012’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakanlığının ‘mahalle arası 

kreş’ projesi üzerinde çalıştığını ve Kadın kooperatifleri aracılığı ile her mahalleye kreş 

yaptırılması planlandığını duyurdu. Kooperatifcilik yasasında ‘kadına pozitif ayrımcılık’ 
sağlayan düzenlemelerin yeni yasama yılında Meclis gündemine getirileceğini 

belirtti. (Radikal gazetesi, 21.7.2012) 

- 12 Ocak 2013’te Hürriyet gazetesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayata Yazıcı’nın tamamladıkları kadın kooperatifleri ile ilgili 

çalışmanın, yasa değişikliği ile hayata geçirileceği duyuruldu. (12.01.2013)  

- GTB tarafından Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak 

projelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülecek Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 

30.7.2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programın 

bir amacı da Kadın, çevre, kültür ve işletme kooperatifleri gibi işgücüne katılamamış 

kadınların kurduğu kooperatiflerin örgütlenmelerinin teşvik edilerek, bu kooperatiflerin 
etkinliklerini artırılması olarak belirtildi.  

- Ocak 2014’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çeşitli kanunlarda yapılabilecek 

değişikliklerle ilgili taslak KEDV ile paylaşıldı. Bu taslak, KEDV ve KİA tarafından incelenerek 

geri bildirim verildi. 

• Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı, kadın kooperatiflerinin ortak örgütlenmesi olarak kamuoyunda 

tanınmaya, ortak girişimler başlatmaya ve birbirini güçlendirme konusunda deneyim kazanmaya 

başladı…    
- Deneyimlerin paylaşılması ve bunların ışığında faaliyetlerin iyileştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için;  



- Ekonomik Girişimler konusunda Biga’da, erken çocuk eğitim hizmetleri 

sunulmasıyla ilgili İzmit’te KEDV desteğiyle Değişim Toplantıları yapıldı 

- Kooperatif kurmak isteyen kadın gruplarına bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı. 

- 2013’te Mardin’de yerel yönetimlerin de katılımıyla bölgesel toplantı yapıldı.   

- Ortak çalışmalar yürütüldü: 

- Kadınların Kooperatiflere katılımının ve ortak ihtiyaçları etrafında örgütlenmeleri 

için strateji geliştirmek üzere KEDV desteğiyle bir  atölye çalışması yapıldı.  

- KEDV desteğiyle MUSİAD fuarına katılındı.  

- Kadın Kooperatifleri için stratejik planlama çalışmaları yapıldı. 

• Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği kuruldu (Şubat 2014) 

• 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası kadın kooperatiflerinin 

ihtiyaçlarını anlamak ve buna göre programlar geliştirmek amacıyla, diğer ilgili Bakanlıkları da 

dahil ettiği bir araştırma başlattı. Sonuçları önümüzdeki aylarda açıklanacak.  

 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı - Kadın Kooperatifleri İletişim ve Destek Merkezi 
 

Amacı: Yerel kadınların kooperatifleşme hareketini güçlendirmek amacıyla, sistematik program 
desteği vermek ve kadın kooperatifleri arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere bir platform 
sağlamak.  
 

Neler Yapıyor?  
• KEDV; 2001 yılında birlikte çalıştığı yerel kadın grupları, yoksul kadınların ihtiyaç odaklı 

örgütlenmesi için model geliştirmek üzere çalışma başlattı. Bu kapsamda kooperatif, uygun 
bir örgütlenme biçimi olarak belirlendi.  

• İhtiyaca uygun bir ana sözleşme örneği hazırlandı ve ilk kadın kooperatifleri kurulmaya 
başlandı. Kadınlar için Kooperatifleşme El Kitabı’nı hazırladı.  

• 2001 yılından  beri kooperatifleşmek isteyen kadın gruplarına, Kooperatif kurma ve işletme 
konusunda eğitim, teknik destek ve danışmanlık sağlıyor… Şimdiye kadar 40‘tan fazla 
kooperatifin kuruluşuna destek verdi  

• Kadın kooperatifleri arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek üzere 2008 yılında Kadın 
Kooperatifleri İletişim Ağı’nın kuruluşunu ve 2014 yılında SİMURG Kadın Kooperatifleri 
Birliği’nin kurma girişimini destekledi. Şu anda da hem KİA’nın hem de Simurg’un 
sekreteryasını yürütüyor. 

• Web portal (www.kadinkooperatifleri.org), ulusal toplantılar, bölgesel toplantılarla Kadın 
Kooperatiflerini birbiriyle ilişkilendiriyor ve deneyim paylaşımını kolaylaştırıyor… Bu 
kapsamda bugüne kadar onlarca bölgesel toplantı, değişim toplantısı ve 5 kez ulusal toplantı 
gerçekleştirildi.  

• Kadın Kooperatiflerinin kapasitelerini geliştirmeleri ve yeni faaliyetler geliştirmeleri için 
programlar sunuyor… Stratejik planlama, Kooperatif içi denetim, yerel karar 
mekanizmalarına katılım (afet, bütçe, yoksulluk, kadınlar, çocuklar için ihtiyaç tespit 
araştırması, vb.), kadınların liderliğinde ECE kizmetleri sunumu (Kadın ve Çocuk Merkezleri, 
Oyun Odaları, Oyuncak Kütüphaneleri, Mahalle Anneliği, vb) gibi konularda.    

• Yaygınlaştırılabilecek eğitim programları geliştiriyor, pilot uygulamalar yapıyor, eğitici 
eğitimleri düzenliyor... (liderlik, girişimcilik, finansal okuryazarlık, şiddet, 
bilgisayar/internet, vs.) 

• Kaynak yaratma ve işbirliği geliştirme süreçlerini destekliyor… Proje geliştirme, yazma, fon 
kuruluşlarıyla buluşturma konusunda destek sağlıyor, iyi işbirliği örneklerini yaygınlaştırıyor.  

• Kooperatiflerin ekonomik girişimlerini destekliyor… Pazarlama, ürün tasarımı, iş geliştirme 
desteği vs..  

• Savunuculuk çalışmalarını kolaylaştırıyor… Bunun için raporlar hazırlıyor, Gümrük ve Ticaret, 
Aile ve Sosyal Politikalar gibi bakanlıklarla iletişimi  sağlıyor, ortak toplantılar organize 
ediyor. 



 

 

Kadınların Uluslararası Kooperatifçilik Deneyimleri 
 

İtalya deneyimi, Vittoria Burton 
Vittoria Burton sunumunda kooperatifçiliğin oldukça geliştiği İtalya'da kadınların iş gücündeki ve bakım 

hizmetlerinin sağlanmasındaki konumu, özellikle sosyal hizmet sağlayan kooperatifler ve bunlarda 

kadınların durumu hakkında bilgi verdi ve kendi deneyimlerini aktardı. 
 

• İtalya'da kadınların işgücüne katılım oranı AB ortalamasının altında (%47). Kadın istihdamında 
136 ülke arasında 97. Çalışanlar arasında en dezavantajlı grubu anneler oluşturuyor. Kadınların 

işgücüne katılımının önündeki başlıca engeller; toplumsal cinsiyete dayalı aile içi sorumluluklar ve 

çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği. İtalya'daki refah sistemi neredeyse tamamen kadınların 

ücretsiz işçiliğine dayanıyor. Ailelerin % 90,4'ünde bakım gerektiren bir birey var ve bakım 

sağlayan bir kadın. 

• Kooperatifçilik gelişmiş sektörlerden biri.  

• Kadın kooperatiflerine özel bir statü bulunmuyor. Fakat kadınların kooperatiflere katılımı oldukça 
yüksek  

o Kooperatiflerde çalışan 540.000 kişinin %60'ı kadın 

o Kooperatiflerin %25'i kadınlar tarafından yönetiliyor 

o Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerinin %29'u kadın 

o Kooperatiflerin %18'inde ortakların ve yönetimin yarıdan fazlası kadın 

o Ekonomik krizin devam ettiği 2008-2013 döneminde kooperatiflerde kadın istihdamı 

%57'den %61'e çıktı 

• İtalya’da bakım hizmetlerinin %24'ü kooperatifler tarafından sağlanıyor. Bunlar 7 milyon kişiye 

sağlık, eğitim ve sosyal hizmet veriyor. Bakım ekonomisinde çalışanların %56'sı kooperatiflerde 
istihdam ediliyor. 

 

Vittoria Burton daha sonra kurucusu olduğu Consorzio Copernico ve Alce Rosso deneyimlerini şöyle 

anlattı: "Alce Rosso 1995 yılında kurulmuş bir sosyal kooperatif. 6 kooperatifin kurduğu Consorzio 

Copernico isimli bir konsorsiyuma sahip. Alce Rosso 2005’te oyuncak kütüphanesi, yaz kampı, kreş ve 

anaokulu bulunan bir merkez açtı. 97 çalışanın yalnızca ikisi erkek. Konsorsiyumda ise Yönetim Kurulu 

kadınlardan oluşuyor. Üye kooperatiflerin yönetim kurullarının %75'den fazlası ve Başkanları da yine 

kadın. 6 kooperatifte çalışanların ortalama %80'i kadın. Tümünde farklı hizmetler (sağlık, çocuk bakımı ve 

eğitim) veriliyor. İtalya mevzuatı kooperatiflerin eğitim kurumu (kreş, ilkokul ya da lise) işletmesine 

olanak veriyor."  

Burton deneyimlerinin 0-6 yaş çocuklar için merkezler açmanın daha kalıcı olduğunu gösterdiğini belirtti. 
Hizmetlerden elde edilen gelir bu hizmetlerin dezavantajlı bölgelerde yaygınlaştırılmasında kullanılıyor.  

Alce Rosso’nun önceki yıl 2,5 milyon Avro ciro yaptığını ve bununla yeni bir merkez açıp yeni iş alanları 

yarattıklarını anlattı. 

Burton İtalya'da kooperatiflerin dengeli ve sürdürülebilir kuruluşlar olduğunu, bunun da hizmet alanların 

kooperatiflerin sağladığı toplumsal katkıların farkında olmalarına bağladı. Ayrıca devletin ve özel sektörün 

de kooperatifleri desteklediğini ifade etti. Kooperatifler birçok kaynağa ulaşabiliyor ve bu sayede 

ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. Kadınlar açısından ise kooperatifle aile yaşamlarını dengeleyebildikleri 

için tercih ediliyor. Bunların yanı sıra kooperatiflerin yeni iş alanları ve sosyal hizmet modelleri 

yaratabilmeleri için daha çok desteklenmelerine ihtiyaç olduğunun, kadınların toplum içindeki rollerine 

ilişkin algının değişmesi gerektiğinin altını çizdi. 
 



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kooperatif Birimi Direktörü, Simel Esim,  
 

Simel Esim, ILO ve çalışma konusuna yaklaşımı, ILO Kooperatif Birimi hakkında bilgi verdi. Çalışmanın 

bireysel gelir sağlamanın yanında toplumsal ve ekonomik kalkınmayı, aile ve toplumun güçlenmesini 

desteklediğine değindi. Daha sonra “insana yakışır iş” konusunu ve bunun kooperatiflerin ilişkisini ele 

alarak aşağıdaki konuları vurguladı: 

- Kooperatifler çalışma dünyasının bir parçası ve hem işveren hem de özel sektör işletmeleridir. 

- Doğrudan ve dolaylı istihdam sağlarlar. 

- Bağımsız üretici kooperatifleri serbest çalışan üyelerinin refahının artmasına katkı sağlar. İşçi 

kooperatifleri ortaklarına yani orada çalışanlara ait olan ve onlar tarafından yürütülen 

girişimlerdir. Ürünleri ve sundukları hizmetler ne olursa olsun kooperatifler her durumda işçi 
istihdam eder. Ayrıca dolaylı olarak yerel ekonomide diğer işletmelerin var olmasına olanak 

yaratır ve onları destekler.  

Simel Esim daha sonra şu konulara değindi: 

- Dünya genelindeki demografik değişimlerin etkisiyle bakım ihtiyaçları da artmaktadır. Çocuk, 

yaşlı, engelli ve kronik hastaların bakımının kooperatifler kanalıyla sağlanması ILO’nun şu anda 

üzerinde çalıştığı bir konudur. Bu konunun göz ardı edilemeyecek toplumsal cinsiyet boyutları da 

vardır. Çünkü ücretli veya ücretsiz bakım sağlayıcılarının çoğu kadındır.  

- Ayrıca evlere temizliğe giden işçilerin kurduğu işçi kooperatifleri giderek artmaktadır. ILO’nun 

haritalama çalışmasında dünya genelinde sendika veya KEDV gibi kuruluşların desteğiyle kurulan 

40 kooperatif tespit edilmiştir. 
- ILO Kooperatifler Birimi uygulamalı araştırmalar, siyasa oluşturulması, teknik danışmanlık, eğitim 

ve ortaklıklar kurulması gibi çalışmalarla kooperatifçiliği destekliyor. ILO 2002 yılında 

kooperatiflerin geliştirilmesi ile ilgili bir tavsiye kararı yayınlamıştır. Bu karar doğrultusunda 

100’den fazla ülke kooperatiflerle ilgili mevzuat değişikliği yapmıştır. Yakın zamanda da kayıt dışı 

ekonomiden resmi ekonomiye geçişle ilgili bir tavsiye kararı çıkarmıştır. 

 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Şengül Akçar  
Kasım ayında ILO’nun Dünya Kooperatifler Toplantısına katıldık. Orada da devletler ve hükümetlerin 

toplumsal ihtiyaçları karşılayamaz halde olduklarını ve sosyal refahın oluşmasında kooperatiflere çok 

önemli bir rol düştüğünü söylediler. Kooperatifler bu dönemde, ihtiyaç sahiplerinin kendileri için hizmet 

üretmesi, öncü olma ve bu yolda olanlara yol açma, yerel yönetimleri etkileme ve verecekleri hizmetler 
konusunda onları ikna etmek zorundalar. Yurtdışında da aktif olarak çalışan kadın kooperatifleri var. 

Bunların çalışma alanlarına baktığımızda daha çok eğitim gibi, yuva eğitiminden yüksek öğretim 

kurumlarına kadar çeşitli düzeylerde hizmet sunuyorlar.  Örneğin, Antalya’daki konferansta temsilcileriyle 

tanıştığımız  İran’dan gelen bir kadın kooperatfifi ana okulu, ilkokul ve liseyi kapsayan eğirim hizmetleri 

veren  işletmeleri var. Çocuk, yaşlı , hasta engelli bakımı ile ilgili hizmet sunan, bu konuda çalışan 

insanların iş bulmalarına destek sağlayan kooperatifler var, sağlık kooperatifleri var, el sanatları vs. 

alanlarında faaliyet gösterenler var. 

 

Bütün bu kadın kooperatiflerine baktığımızda sorun şu gibi gözüküyor: Bir kere küçük ölçekte kalıyorlar, 

mali ve yönetimsel güçlüklerle karşılaşıyorlar, mevzuata ve genel kooperatif hareketine yeterince entegre 
olamıyorlar. Bu dünyada böyle ve bizde de böyle. Bu sorunlar dünyanın her yerinde paylaşılıyor.  ILO ve 

diğer kurumlarda hem yoksullukla mücadele hem istihdamı arttırmak hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini 

sağlamak açısından kooperatifleri ciddi bir araç olarak görülüyor. İLO’nun kooperatifler için ayrı bir 

departmanı var. Kooperatfi sektöründe geniş yer almalarına rağmen kadınların karma  kooperatiflerde  

yeterli temsil gücü yok. Ülkemizde devlet, özellikle kadın üyeleri de olan tarım kooperatiflerini teşvik 

etmeye çalışıyor,ama  kadın yöneticiler hiç çıkmıyor karma kooperatiflerde. 



 

Şimdiye kadar küresel olarak  kooperatiflerdeki kadınların varlığını arttırmak için iki stratji uygulanıyor.   

Biri  karma kooperatiflerde kadınların desteklenmesi, hem ortak sayısı olarak hem yönetime gelmesini 

teşvik ediyor.  Çünkü kooperatifler çok fazla erkek dünyası,  milli kooperatifler birliği gibi yerlere 

baktığınızda da erkek dünyası olduğunu görüyorsunuz. Bu kooperatiflere, toplumsal cinsiyet gibi, şiddet 

gibi, kadınların kadın olmaktan dolayı uğradıkları dışlanma ve diğer tüm bütün tezahürlerine ilişkin bilinçl 

yükseltmeyi destekliyor. .  Yönetim kurullarında kadınların daha fazla rol almasını sağlamak için kota 

yönteminin uygulanması, kooperatiflerde kadın birliklerinin kurulması gibi çok çeşitli önlemler 

uygulanyor. Yani karma kooperatifleri biraz kadınlaştırmaya çalışılıyor.  
 

Diğeri ise  yalnızca kadın ortaklı kooperatiflerin desteklenmesini öneriyor. 15 sene önce bunlardan 

haberdar olmadan Türkiye’deki kadınlar olarak böyle bir şeyi vakıf olarak biz başlatmış olduk.  Burada, bu 

kooperatiflerin geliştirilmesi, kadınların kadınlara hizmet etmesinin kolaylaştırılması için; kooperatifler 

arasında bir iletişim ağı oluşturmak, yani ortak iş yapabilme kabliyetlerini büyüterek, pazara ortak 

girebilme, pazara daha fazla açılması için desteklenmesi, kooperatifler mevzuatının geliştirilmesi, 

kooperatiflerin yönetim  kapasitelerinin geliştirilmesi gibi ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bazı sorunları hep 

mevzuata bağlıyoruz ama bir yandan bazı sorunlar kendi kapasite eksikliğimizden oluyor, bunu çok fazla 

kabullenmek istemiyoruz. Yani bir ürünün fiyatlandırılması ve kazanılan paranın paylaşılmasından, temel 

yasal zorunlulukları bile doğru takip etmiyoruz.  Kadın kooperatiflerine böyle bir kapasite geliştirme 
çalışması önemli stratejilerden biri. Diğeri de tabii ki bunun önünü açmak için mevzuat değişikliği 

gerekiyor. Mevzuat değişikliğinin yanı sıra bir de yaklaşım meselesi var. Vittoria sunumunda bahsetti, 6 

kooperatif biraraya gelip 100 çocuklu bir yuvayı işletmek üzere ihaleye girebiliyor İtalya’da. Bizde de 

çocuk yuvası işleten çok kooperatif var. Belediye ile bu türden işbirlikleri de deneniyor, ancak çok 

yakından yaşadığımız, kooperatifin kendi emek ve  imkanları ile kurduğu bir yuvayı belediye kooperatife 

devderedeceği halde onu devreden çıkardığı  durumları yaşadık.  Bu biraz genel bir farkındalık ve 

bütünsel bir desteğin yaratılması ile de ilgili. Sorunlarımızı biliyoruz, senelerdir bunları konuşuyoruz, 

raporları da var. Bugün ve yarından itibaren bence bu kararları nasıl etkileyebiliriz, istediğimiz şeyleri nasıl 

çıkarabiliriz, bunun mücadelesine yoğunlaşmamız lazım. Bu üç gün içinde söylediklerimizi netleştirelim, 

aynı şeyleri söyler hale gelelim, ondan sonra resmi makamlara  gidelim dedik. Biz buradan yeni ve yüksek  
bir ruhla çıkabilelim istiyoruz, bu motivasyona çok ihtiyacımız var, çünkü her şey kötüye gidiyor. Bundan 

yılıp geri basmamak gerekiyor. Birbirimizi destekleyerek buradan güçlü  çıkmanın hep birlikte bir yolunu 

bulalım.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Talepleri ve Paydaşlar 
 

Kadın Kooperatiflerinin İhtiyaç ve Talepleri  
Atölye çalışmalarının sonuçları doğrultusunda hazırlandı ve Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı/Simurg Kadın 

Kooperatifleri Birliği adına, Tomurcuk Kadın Kooperatifinden Gülser Özkan tarafından sunuldu:  

 

Kadın Kooperatifleriyle ilgili yasal düzenlemeler yapılması  
� Kooperatifler Kanununun 1. Maddesinde yer alan kooperatif tanımının, Kadın Kooperatiflerinin 

amaç ve faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi  
� Yine kooperatifler kanununda muaflıklar ve hibe/kredi destekleri verilebilecekler arasında 

ortakları kadınlardan oluşan kooperatiflerin de belirtilmesi 

� Vergi yasalarındaki vergi muafiyet ve indirimleri ile ilgili maddeler ve kamusal kaynaklardan 

yararlanma ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin sosyal amaçlı kooperatifleri de kapsayacak şekilde 

Kooperatif Yasasında yapılacak değişikliklerle uyumlu hale getirilmesi 

� İlgili kanunlarda (noter ve ticaret odaları) kooperatiflerin kuruluş masraflarının düşürülmesi için 

düzenlemeler yapılması  

� Sosyal Güvenlik Kanununda kadın kooperatifleri ortaklarının sigortalanmasına ilişkin kolaylıklar 

getirilmesi ve YK üyelerinin sigortalanabilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılması 

� Belediyeler Kanununda Belediyenin görev ve sorumlulukları maddesinde destekleyebileceği ve 
işbirliği yapabileceği kuruluşlar arasında Kadın Kooperatiflerinin de belirtilmesi 

� Kamu ihale kanununda özel amaçlarla (kadın istihdamının artırılması ve kadın-erkek eşitliğinin 

desteklenmesi, vb gibi) ihale yapılmaksızın mal ve hizmet alımı yapılabilecek kuruluşlar arasına 

Kadın Kooperatiflerinin de eklenmesi.   

� ECE  ve engellilere yönelik rehabilitasyon hizmeti veren kooperatifler için yasal altyapı 

oluşturmak üzere yönetmelik hazırlanması. 

Kadın Kooperatifleri ile ilgili farkındalığın artırılması 
� Toplumun, kurumların kadın kooperatiflerinin nasıl bir fark yarattığı ve nasıl katkıları olduğu 

konusunda farkındalıklarını artırmaya ihtiyaç var. Bunun için özellikle kamu kurumlarının 
desteğiyle toplum ve kurum/kuruluşlar düzeyinde bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri 

yapılmalıdır.  

Kadın Kooperatiflerinin ekonomik girişimlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir iş alanları yaratılması  
� Kadın Kooperatiflerinin ekonomik girişimleri, her şeyden önce yoksul kadınların iş girişimleridir. 

Bu nedenle yoksullukla mücadelenin bir aracı olarak görülmelidirler. Bu durum göz önüne 

alınarak destek sağlanmalıdır.  

� İş, ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek üzere; KOSGEB benzeri kurumlarda 

kadın kooperatifleri için “masa” oluşturulabilir. Kooperatiflerle pilot uygulamalar yapılıp, 

ortaklaşa yapılacak iş/girişim örnekleri  ve pazarlama fırsatları yaratılabilir. Teknoloji kullanımı, 

markalaşma, vb konularda teknik destek verilebilir. 
� Kamu kuruluşları satın aldıkları mal ve hizmetleri öncelikli olarak, kadın kooperatiflerinden 

sağlayabilir, belli miktardaki işleri, kadın kooperatiflerine ihalesiz verebilir.  

� Kadın Kooperatiflerinin sosyal hizmet alanındaki girişimleri, kadınlar için bir iş alanı olarak tarif 

edilebilir ve bunlar bir tür “kamu hizmeti” oldukları için kamusal kaynaklarca desteklenebilir.  

Kadın Kooperatiflerinin sermaye/finansman ihtiyaçlarının karşılanması  
� Kadın Kooperatifleri kamu kurumlarının ya da fon kuruluşlarının mevcut programlarına 

erişemiyor. Bazı durumlarda yasal statü engel oluyor, bazı durumlarda ise verilen destekler 

bölgelere göre değişiyor. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından verilen destekler, ya da sigorta, vergi 



kolaylıkları bireysel bazda veriliyor, örgütlü olmanın daha fazla desteklenmesi gerekirken, kadın 

kooperatifleri bu programlardan yararlanamıyor. Bu nedenle bu programların buna göre yeniden 

tarif edilmesi ya da yeni programlar geliştirilmesi ve bir standart sağlanarak uygulanması 

gerekiyor.  

Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişi ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması  
� Kooperatif kurma ve işletme masraflarının azaltılması 

� Kadın Kooperatiflerinin faaliyet ve işlemlerini de kapsayan bir muhasebe sistemi oluşturulması, 

bu konuda işlem ve fikir birliği sağlanması.  

� Kooperatiflerin amaçlarına yönelik gelirlerinin (bağış ve hibeler) vergi dışı tutulması. 
Kadın Kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi  

� Kuruluştan itibaren iyi yönetim ve büyümeyi sağlayacak bir kapasite geliştirmeye ve bu tür 

desteği  sürekli ve düzenli verebilecek kurumlara ihtiyaç var. Bunun için Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , KEDV ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği/KİA 

birlikte hareket ederek yollar geliştirmeli.  

� 2014 yılında kurulan Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine 

yönelik faaliyetler için önemli bir potansiyel taşıyor. Ancak bunun hayata geçebilmesi için Birlik’in 

kapasitesini geliştirmek üzere ortak eylem planları geliştirilmesi ve kaynak yaratılmalı.  

 

Paydaşların Görüşleri  
 

Naide İnan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı Naide İnan sunumunda kadın kooperatiflerinin 

önemine, kadın kooperatifi hareketinin geçmişine ve faaliyet konularına, Bakanlık bünyesindeki kadın 

kooperatifi örneklerine, kadın kooperatifleri açısından yerel yönetimlerin rolü ve nasıl destek 

verebileceklerine değinerek GTB’nin Kooperatif Bilgi Sistemi Projesi (KOOP-BİS) ve Kooperatifçilik 

Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP) hakkında bilgi verdi. 

 

KOOP-BİS: GTB’nin görev, yetki ve sorumluluğundaki kooperatif ve üst kuruluşlarına ait işlemlerin; 

- Elektronik ortama aktarılması, online olarak sürdürülebilir hale getirilmesi, kağıt ve zaman 

tasarrufu ile şeffaflık sağlanması, 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, 
- Kooperatiflerin faaliyetleri ile sosyal ve ekonomik hayata katkılarına ilişkin istatistiki veri elde 

edilmesi, 

- Kooperatiflerle ilgili politikalar üretilmesinde kullanılacak detaylı raporların oluşturulması, 

amacıyla yürütülen bir projedir.  

KOOP-BİS’te şu anda ortaklar cetvelinin çıkarılabildiğini, aşamalı olarak tüm işlemin bu sistemden 

yapılacağının bilgisini verdi. Bu sistemin e-Devlet sistemi ile uyumlu çalıştığını belirtti. 

 

KOOP-GEP: Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile uygulanan kooperatiflerde görev alan personel ile 

yöneticilerin kooperatifçilik bilgilerini artırmayı hedefleyen bir programdır. Naide İnan sunumunda KOOP-

GEP eğitim kitapçığının göstererek içeriği hakkında bilgi verdi. Ayrıca ana sözleşmelerin de kooperatiflere 
her tür işlemlerinde yol gösterici olduğunu hatırlattı. KOOP-GEP programı kapsamında 1,5 yıl içinde 9.000 

kişiye eğitim verildiğini belirtti.  

 

Naide İnan ayrıca kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdam projelerine yönelik KOOP-

DES Programının tüm hazırlıklarının tamamlandığını, fakat program için kaynak bulunamadığını dile 

getirdi.  



Nilgün Kanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı, Kırsaldaki 
Kadın Hizmetleri Çalışma Grubu, Uzman 

- GTHB tarafından Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı hazırlandı.  

- GTHB’na bağlı, çoğunluğu kadınlardan oluşan 49 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunuyor. 

- Bakanlığın Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine yönelik 

çeşitli faaliyetleri var. Bunlar arasında şunlar yer alıyor: 

o Genel olarak Bakanlığın destek ve teşviklerinde kadın girişimcilere ve kadın ortaklı 

kooperatiflere artı puan veriyor.  

o Kadın kooperatifleri ile panel ve kırsalda kadın ve kooperatifler, iş ve sosyal yaşam konulu 
bir çalıştay yapıldı. Sonuç bildirgeleri yayınlandı.  

o Kadınların kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik kapasitelerini geliştirmek üzere 81 ilden 

yaklaşık 121 kadın personele eğitici eğitimi verildi. Bu eğiticilerin kadınlara kooperatif 

kurma ve işletme konusunda destek vermeleri hedefleniyor.  

o İzmir’de başlatılıp 2015 yılında 8 ile yaygınlaştırılan bir projede 50 kadına eğitimler verildi 

ve bireysel girişimcilik projeleri desteklendi. Bu projeler arasında bir yarışma 

düzenlenerek önce il birincileri seçildi. Bunlar arasından birinci seçilen kaz yetiştiriciliği 

projesine destek verildi. Eğitim ve yarışmaların 2016 yılında 10 ilde uygulanması 

planlanıyor.  

o Kırsal kalkınma yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanıyor. Kadın başvuranlara artı puan 
veriliyor. Kooperatif ortağı olmaları durumunda ise bu puan artıyor. Avrupa Birliği Katılım 

Öncesi Mali Yardımı kapsamında ayrıca proje desteği veriliyor, bunda da yine kadın 

başvuranlara artı puan sağlanıyor. 

o Başarılı kadın kooperatifleri ödüllendirildi ve tanıtımları desteklendi.  

o Kadın kooperatifleri temsilcilerinin uluslar arası düzeyde deneyim paylaşımları 

destekleniyor. Japonya ile ortaklaşa yürütülen bir projede iki ülkeden kadın kooperatif 

ortaklarının bir fuarda bir araya gelmesi desteklendi. Alman Kooperatifleri 

Konfederasyonu işbirliğinde Kooperatif ortaklarına yönelik eğitimler düzenleniyor, ortak 

yayınlar hazırlanıyor. 

o Tüm bu faaliyetlerin yaygınlaşması için tanıtıma önem veriliyor. Bu kapsamda TRT’de 
Tarımda Kadın Eli programı için 6 kadın kooperatifinin belgesel filmi çekildi ve yayınlandı. 

Yarışmalarda kazanan kadın girişimcilere yönelik TV programları yapıldı, yerel ve ulusal 

basında tanıtıldı. Ayrıca kadın çiftçilerin projeleri ve eğitimlere ilişkin kitaplar yayınlandı. 

o Nilgün Kaynun kadın girişimcilerin projelerini tanıtan kitapların kooperatiflere de fikir 

verebileceğini dile getirerek bu kitapları kargo ile gönderebileceklerini belirtti. 

 

Gökçe Yanık, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Cinsiyet 
Eşitliği Komitesi 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG), merkezi 

Barselona’da olan bir belediyeler birliği ve 9 bölge teşkilatı var. Bunlardan biri İstanbul’da, Orta Doğu ve 
Batı Asya bölgesindeki yerel yönetimlerle üyelik sistemiyle çalışıyor. Bölgede 150’nin üzerinde üyesi var.  

Savunuculuk faaliyetleri yapılıyor. 9 komite var ve bunlardan biri cinsiyet eşitliği. Komitenin faaliyetleri 

arasında şunlar bulunuyor: 

- Cinsiyet eşitliği konusunda bölgesel politikalar üretme, 

- Belediyelerle birebir görüşmeler, ortak projeler geliştirme ve savunuculuk faaliyetleri, 

- Belediyelerin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve 

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını yerine getirmeleri için destek, 

- Üsküdar ve Esenler Belediyeleri ile ortaklaşa kurulan, kadınların eğitim alıp çeşitli şirketlerde 

istihdam edilmelerini sağlayan Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezleri. 1000 kadının eğitilmesi 



ve en az yarısının istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje sonunda bir rapor hazırlanarak ASPB ve 

diğer bakanlıklara sunulması ve bu merkezlerin kadın istihdamının artırılması için bir model 

olması planlanıyor. 

Gökçe Yanık ayrıca 25 Kasım – 10 Aralık 2015 arasında Kadına Karşı Şiddetle Mücadele doğrultusunda 

yürüttükleri Turuncu Kampanya hakkında bilgi verdi.  

UCLG Cinsiyet Eşitliği Komite toplantısının Mart 2016’da yapılması planlanıyor. Gökçe Yanık kadın 

kooperatiflerinin bu toplantıya katılmalarını, toplantıya katılan belediyelerle işbirliği geliştirilmesini 

önerdi.  

 
Şengül Akçar, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı  
 

Başka bir şey konuşacaktım ben ama sabah geldim bir arkadaşım Simurg neyin kısaltması diye sordu. 

Simurg üzerinden biraz ilerleyelim diye düşündüm. Simurg bana göre kocaman bir yolculuk ve başarı 

hikayesi. Simurg bir masal kuşu, çeşitli kültürlerde var, bizde zümrüd-ü anka diye geçiyor, bu uzun olduğu 

için Simurg daha kolay, Farsçası Simurg. Simurg adının kooperatiflerle, kadınların bu yolculuğuyla çok 

benzeştiği için kendi adına bu ismin konulmasında ısrarcı oldum. Simurg’un gözyaşlarının şifalı olduğu, 

yeniden dirilmek için yanarak öldüğü, küllerinden yeniden doğduğu rivayet ediliyor. Ve de efsaneye göre 

kuşların sultanıdır ve kurtarıcısı olarak görülüyor. Kaf dağının ardında yaşıyor. Kuşlar aleminde işler çok 

kötüye gittiğinde, bunu kendi hayatımızda da biraz düşünebiliriz, kuşlar Simurg’u beklemeye başlıyorlar, 
kurtarıcılarını bekliyorlar ama o bir türlü gelmiyor. Sonra Hütüt kuşu var, o gelmiyorsa biz ona gidelim 

diyor, 300 tane kuş yola dizliyorlar. 300 kararlı kuş. Ama yolculuk çok zorlu, sarp kayalar var, oraları 

geçerken bir kısmı yoruluyorlar, düşüyor. Bazen yol ayrımları çıkıyor önlerine, bencillik gibi, rekabet gibi 

yol ayrımları çıkıyor bazıları bu yol ayrımlarında kayboluyorlar. Sonunda 30 kuş kaf dağının ardına 

ulaşıyor. İletişim ağının da, tesadüf bu ya, ilk toplantısına 30 kooperatif katılmıştı. Bunlar kaf dağına 

varıyorlar ama ortada Simurg yok. Orada anlıyorlar ki Simurg aslında kendileri, kurtarıcı olan kendi 

içlerindeki o güç. Bu hikaye benim çok hoşuma gider, günümüzde de yenilmezliğin, düştükçe tekrar 

tekrar ayağa kalkmanın sembolü olarak görüyorum.   

 

Bu yüzden Simurg’un kooperatiflerle çok anlamlı bir benzeşmesi var. Sonuçta 30 kuş bu yolculuğu 
tamamlıyor, bu nedenle de önemli buluyorum. Kadın kooperatiflerine de baktığımızda da, buna benzer 

yolculuklar yaşadı kadınlar kooperatiflerde. Çok çeşitli sorunlarla yani evlerinden, işlerinden, tabiri caizse 

kafeslerinden çıkan kuşlar gibi hayatı hem kendimiz hem başkaları için tamir etme ihtiyacı duyduk, yolda 

çok fazla engellerle karşılaştık. Mevzuat engeli gibi, yani mevzuatı anlamamaktan değil, mevzuatı bu 

mevcut gerçekliğe göre düzeltme talebimizi ortaya çıkaran  mevzuat zorluklarıyla karşılaştık. Finansal, 

parasal sorunlarla uğraştık. Etrafımızda bu kadın kooperatifleri nedir diyenlerle uğraşmak zorunda kaldık 

ve bunun dışındaki bir sürü engellerle savaşarak ilerlemek zorunda kaldık. Özetle kendi dışımızdaki bir 

sürü engellerle uğraşmak zorunda kaldık. Kendi içimizde de sorunlar oldu, bazılarınız yaşadı, bazılarınız 

ileride yaşayabilir. Ego zapt edilmesi çok zor bir şeydir.  Liderlik savaşları esnasında egoya yenildiğimiz 

zamanlar oldu, rehavete kapıldığımız anlar oldu, tüm bunlarla savaşa savaşa, mücadele ede ede, bütün 
bu sorunlara rağmen kadın kooperatifleri vazgeçmeden yollarına devam ediyorlar.  Artık bu yolu açmak 

lazım diye düşünüyoruz çünkü kadın kooperatiflerine baktığımızda, kooperatifler temel olarak ille 

üçümüz beşimiz bir araya gelelim para kazanalım veya daha fazla para kazanalım derdinde değil. Bu 

kendine yönelik bir talep olabilir ama aynı zamanda kadın kooperatifleri başkaları için de bir şeyler 

yapıyorlar. Toplumun kendisi için. Okul öncesi, bakım eğitim hizmeti sunuyorlar, dün İtalya örneğinde 

gördünüz , yılda 2,5 milyon euroluk cirolar yapıyorlar çünkü belediyelerle işbirliği yapıyorlar. Bunları 

konuşalım bence, bunlara yönelik bir politika belirleyebiliyor muyuz? Kadınlarla belediyeler arasında 

toplantı sonrasında bunların stratejilerini konuşalım istiyoruz. Çocuk bakım eğitim hizmetleri sunuyorlar. 

Baktığımızda görüyoruz ki kooperatfiler mahallelernde  çok etkili bir sosyal hizmet sunuyorlar. Çünkü 



Türkiye’de sosyal hizmetler uzman temellidir, devlet istihdam ediyor onlar da ev ev geziyorlar. Hâlbuki bu 

kooperatiflere baktığınızda bunu kurumsal olarak yapıyor, ciddi bir kamu hizmeti sağlıyorlar. Evinde 

dayak yiyen kadın, yoksulluktan muzdarip olan ama ne yapacağını, nereye ulaşabileceğini bilmeyen 

kadınlar bu kooperatiflerde bir araya geliyorlar , yol arıyorlar, rehberlik buluyorlar ve iyileşiyorlar, 

rehabilite oluyorlar. Sonrasında başka bir şekilde diğerlerini dedestekleyerek, birbirleriyle paylaşarak ve 

güçlenerek çıkıyorlar. Bundan iyi sosyal hizmet yaklaşımı  olmaz. Devlet kooperatfilerin bu çabası için, 

uzmana verdiği parayı kooperatiflere tahsis etse çok daha fazla bir geri dönüş olacak. Onun dışında dün 

uygulama örneklerinde izlediniz, mahalle sorunlarını tespit ediyorlar, bunları belediyelere iletiyorlar. 

Afete hazırlık çalışmasının kadınlar liderliğinde çok daha manalı olabileceğini gösterdi kadınlar. Bütün 
bunlar bence sadece ekonomik değil toplumsal cinsiyeti sağlamak açısından çok önemli örnekler diye 

düşünüyorum. Burada da görünürlük meselesi ortaya çıkıyor, kooperatiflerin ne yaptığını gösteremiyoruz 

biz. Girişimciler için biz bunu yapıyoruz KEDV olarak. Citibank’la beraber mikro kredi kullanan girişimci 

kadınlar için ödül töreni yapıyoruz. Bence kategoriler tespit edip bu söylediğimiz dört kategoride, yerel 

yönetime müdahil olma, okul öncesi eğitim, ekonomik faaliyetler gibi dört beş dalda, toplantılarda 

bunların ödüllerini verelim diye düşünüyorum. Bu çabayı daha ileri bir noktaya götürmemiz lazım diye 

düşünüyorum. Daha ciddi işbirlikleri kurmamız lazım. Bakanlık temsilcilerine geldikleri için çok teşekkür 

ediyorum.  

 

SİMURG ve KADIN KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, Şengül Akçar 
 

Simurg bir masal kuşudur.  Çeşitli kültürlerde Feniks, Zümrüd-ü Anka, Tuğrul kuşu gibi isimler alır. 
Efsaneye göre, gözyaşlarının  şifalı olduğu ve  yeniden doğmak için yanarak kül olduğu ve küllerinden  
yeniden dirildiği rivayet edilir. Tasavvuf felsefesinde ise, kendini aramanın sembolüdür. Günlük 
hayatta,  Simurg  yenilmezliğin simgesidir,  yeniden yeniden hayata asılan insanları tanımlar.    
 

Efsaneye göre, Simurg,  kuşların sultanıdır. Kaf dağı’nın ardında yaşar. Kuşlar Simurg'a inanır ve onun 
kurtarıcıları olduğunu düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da Simurg'u daha 
fazla bekler olmuşlar. Ne var ki, Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar ve umutsuzluğa 
düşmüşler. Sonunda hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. 
Aralarından  300 kuş  Simurg’ a ulaşmak için Kaf dağına doğru yola çıkarlar. Fakat yolculuk uzun ve 
zorludur. Dağlık arazilerden sarp geçitler üzerinden durmaksızın uçarlar. Yorulanlar ve düşenler olur. 
Zaman zaman da   önlerine sapaklar çıkar. Kuşların pek çoğu bu sapaklara girerek (ki bu sapaklar 
tembellik, bencillik, kıskançlık, REKABET gibi  insana özgü kusurları  temsil etmektedir) kaybolur.  
Özetle, isteği ve sebatı az olanlar, dünyevi şeylere takılanlar yolda birer birer dökülürler. Sadece 
otuz kuş  hedeflerinden şaşmayıp yolcuğu tamamlayabilir ve Kafdağı’na ulaşırlar. Ancak aradıkları 
Simurg burada yoktur. Onları bir sürpriz beklemektedir… Simurg aslında buraya varmayı başaran ve 
yollarından dönmeyen, kötülükle aldanmayan bu 30 kuşun ta kendisidir. Anlarlar ki aradıkları sultan, 
ASLINDA kendileridir. Her biri birer Simurg’dur. Zaten Simurg farsçada otuz-kuş anlamına 
gelmektedir. Her güçlüğe dayanıp uçmaktan ve direnmekten vazgeçmeyen, yedi vadiyi aşıp geçebilen 
her kuş bir Simurg’dur.    
 

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği, işte böyle çözümün dışarıdan gelmesini beklemekten yorulan  
kadınlar tarafından kuruldu.  Mucize ya da kurtarıcılar beklemekten vazgeçip kafeslerimizden,  
evlerimizden yola çıktık.  Önce kooperatifler kurduk, biraraya geldik, ürettik, yorulduk. Ama 
vazgeçmedik, yola devam ettik. Rekabet  değil, dayanışma yolu bizi Simurg Kadın Kooperatifleri 
Birliği’ne ulaştırdı.  Gördük ki her birimiz birer Simurg Kuşuyuz. Şimdi bizim için kendi gökyüzümüzde 
uçmak zamanı… Hem kendi hayatlarımızı ve hem de yaşadığımız çevreyi ve dünyayı iyileştirme 
zamanı… 



 

 

Çalışma Atölyeleri : Sorunlar, Çözüm önerileri, Faaliyetler ve 
Savunuculuk Eylem Planı  

 
Buluşma boyunca atölye çalışmaları yaptık. Bu atölye çalışmalarıyla; 

� Kadın Kooperatiflerinin başarılarını, sorunlarını  ele aldık ve Kadın Kooperatifleri nasıl gelişir, neye 
ihtiyaç var? sorularına cevap aradık.  

� Geliştirdiğimiz öneriler doğrultusunda Kadın kooperatifleri olarak taleplerimizi belirledik ve 

bunlar doğrultusunda bir savunuculuk eylem planı geliştirdik. 

� Kooperatiflerimizi geliştirmek için, kendi kooperatiflerimizde ve birlikte nasıl çalışmalar 

yapabileceğimizi ve bu çalışmaları Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği/Kadın Kooperatifleri İletişim 

Ağı altında nasıl örgütleyebileceğimizi değerlendirdik.  
 

Aşağıda Atölye Çalışmalarının sonuçları yer alıyor:  

 

1. SİMURG Kadın Kooperatifleri Birliği/İletişim Ağı içinde nasıl örgütleniriz? 
 

Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı (KİA), 2008 yılında kuruldu ve şu anda 60 üyesi var. Sekretaryası Kadın 

Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülüyor. 

Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ise 2014 yılında kuruldu ve iletişim ağı için kurumsal bir altyapı sağladı.  

 
AMACI: 
Kadın kooperatifleri arasında bilgi/ve deneyim paylaşımını arttırmak, iletişimi güçlendirmek ve sosyal ve 

ekonomik girişim kapasitelerini geliştirmelerini ve ortak hedefleri için güç birliği yapmalarını sağlayacak 

bir platform oluşturmaktır.   

 
DEĞERLERİ - İLKELERİ:  
 

Kapsayıcı    Şeffaf     Bağımsız    emeği koruyan 
Farklılıklara saygılı  Hesap verebilir     Toplumsal duyarlılığı olan 

Katılımcı kadın hareketi perspektifini paylaşan    birlikte güçlenmeyi esas alan 

çevreye duyarlı    kaynakları koruyan   ayrımcılık yapmayan 

 adil ticaret ilkelerine bağlı Ekolojik   Özgünlüğünü, sınırlarını koruyan  
 
KİMLER ÜYE OLABİLİR?  

� Türkiye’de kurulmuş, ortakları kadın olan bütün kadın kooperatifleri,  

� Kooperatifleşmek isteyen kadın grupları ya da yerel düzeyde faaliyet gösteren kadın örgütleri 

KİA’ya üye olabilirler 

� Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği’ne ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş, 
ortaklarının tümü kadın olan, kadın girişimi ve işletme kooperatifleri ortak olabilirler. Ortaklık için 

gerekli sermaye payı ise yasaya göre en az 5000 tl (¼’ü peşin, kalan tutar 2 yılda 

tamamlanabiliyor). Buluşmada dağıtılan notlarda Birliğe ortak olma ile ilgili detaylı bilgi yer alıyor.  
 

 



KİA / SİMURG İşlevi ve Faaliyet Alanları 
� Kooperatifler arası deneyim alışverişi ve iletişim  

� Bilgi ve kaynağa erişimin kolaylaştırılması 

� Ortak girişimler, stratejiler ve faaliyetlerle 

dayanışma ve görünürlüğün artırılması  

� Yeni iş fikirleri, ortak iş/ürün geliştirme ve 

pazarlama, ortak satış noktaları, e-ticaret sitesi 

� Karar mekanizmalarını etkileyebilmek için ortak 

baskı grubu oluşturmak, savunuculuk çalışmaları 
� Kooperatiflerin ihtiyaçlarına uygun eğitimler 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Kurumsal 

kapasite geliştirme desteği, örnek eğitim 

programları, v.s.  

� Sorun ve çözüm önerilerinin paylaşılması   

� Belli uzmanlıklardan ortaklaşa yararlanmak 

� Yeni faaliyetler/programlar geliştirme ve 

mevcutların iyileştirme, izleme ve değerlendirme 

� Veri toplama ve paylaşma 

� Diğer kurumlarla (Resmi, özel, üniversite, STK, 
ulusal, uluslararası, v.s.) iletişim ve ortaklıkların 

kolaylaştırılması, örneklerin paylaşılması 

� Mevzuat ve resmi işlemlerde kolaylaştırma, bilgi 

paylaşımı 

� Ortak medya, reklam, duyuru çalışmaları, 

kampanya vs.organize etme 

� İletişimi ve işbirliğini artırmak amacıyla ulusal ve 

bölgesel toplantılar 

� Yılık, bölgesel fuarlar, toplantılar 

� Deneyim paylaşımı,  değişim toplantıları, 
inceleme gezileri 

 
 
Örgütlenme Yapısı ve İletişim 
 

Kadın Kooperatiflerinin yerelden ulusala bir örgütlenme oluşturabileceği kararlaştırıldı. Yakın 

kooperatiflerin koordinasyon, birbirlerinin çalışmalarını destekleme ve deneyim alışverişi için planlama 

yapabilecekleri konuşuldu ve İzmir’deki kooperatiflerin aylık olarak düzenlediği koordinasyon toplantısı 

örnek verildi.  
 

Aşağıda başlıkları verilen 5 temel sorun alanı için çalışma grupları oluşturuldu ve her bir çalışma grubuna 

katılmak isteyen kooperatifler belirlendi. Toplantı sonrasında bu gruplar öncelikle internet üzerinden 

iletişime geçecek, birlikte çalışma planı oluşturacak. 
 

İletişimi artırmak ve ortak çalışmalar planlamak için; halihazırda kullanılabilecek kadın kooperatifleri web 

portali – www.kadinkooperatifleri.org ve e-grup - kadinkooperatifleri@yahoogroups.com var. Bunlara 

üyelik için KEDV ile iletişime geçilebilir. Toplantıda bunların yanısıra facebook’ta bir kadın kooperatifleri 

grubu  ve hızlı cep telefonu mesaj ağı oluşturulmasına karar verildi.  
 

 

Ortak değerler-ilkeler için öneriler 
Kadın Kooperatifleri kadınlara bir kimlik 
kazandırıyor ve kurumsal aidiyet arttıkça 

kooperatifler de güçleniyor. Kadın kooperatifine 
ortak olan kadın yolda görüldüğünde işte bu 

kooperatiften denilmeli, tanınmalı ve her birimiz 
kooperatiften olduğumuzu söylemekten 

gururlanmalıyız. Aşağıdaki gibi ortak ilkeleri her 
toplantı sonunda tekrarlayarak bu aidiyeti 

artırabiliriz.  
1. Kadınlar olarak “Mağdur” değil güçlüyüz ve 
gücümüzü kendi hayatımızı değiştirmek için 
kullanacağız. 
2. Bize şiddet uygulanmasına izin vermeyeceğiz. 
Şiddet gören başka kadınlara da destek olacağız. 
3. Kimseye karşı ayrımcılık yapmayacağız ve 
yapılmasına izin vermeyeceğiz.  
4. Haklarımızı savunacağız, ihlal edilmesine izin 
vermeyeceğiz.  
5. İşimizi büyütmek için çaba harcayacağız.  
6.  Ortak işlerimizi kurar ve yürütürken rekabet 
içinde değil, birbirimizle dayanışma içinde 
olacağız.  
7. Paramızı iyi idare edeceğiz ve tasarruf 
yapacağız. 
8. Çocuklarımıza şiddet uygulamayacağız ve 
eğitimleri için gerekli koşulları sağlayacağız.  
9. Mahallemizi iyileştireceğiz. Hem çocuklarımız 
ve hem de kendimiz için güvenli yerler olması için 
çalışacağız. Hayat bizim için bir mücadele alanı. 
Bu mücadelemizde birbirimizi yalnız 
bırakmayacağız, sürekli iletişim içinde olacağız, 
bir sıkıntımız olduğunda birbirimizle 
paylaşacağız ve ortak sorunlarımız için birlikte 
hareket edeceğiz.  
10. Doğaya saygılı bir yaşam sürdürmeye özen 
göstereceğiz.  



2. Kadınların güçlenmesi/Dayanışma/Demokratik yönetim:  
 

Kadın kooperatifleri; kadınların kişisel yaşamlarında, ailelerinde ve toplumsal yaşamlarında doğrudan bir 

etki yaratıyorlar. Bu etkiler, birbirinden bağımsız değil ve her biri birbirini güçlendiriyor. Bu güçlenme; 

• Üretime katılma, gelir elde etme, ekonomik güçlenme, 

• Beceri ve kapasite geliştirme,  

• Karşılanan toplumsal ihtiyaçlar,  

• Yereldeki kadınlarla, yerel yönetimlerle ve destekleyici kurum ve kuruluşlarla etkileşimleri 

içeriyor.  

• Bu güçlenmeyi etkileyen en önemli unsur ise, benzer sorunları yaşayan kadınlarla bir arada 

olmak, dayanışmak, birlikte söz söyleme, çalışma imkanı bulmak ve dışlanmışlıktan kurtulmak!  
 

Kadın Kooperatiflerinde kadınlar;   
- İhtiyaçlarına uygun desteklerle buluşabiliyorlar  

- Seminerler, eğitimlerle bilgiye ulaşabiliyor ve kapasitelerini 

geliştiriyorlar 

- İstihdam olanakları buluyorlar 
- Psikolojik olarak güçlendiyor, özgüvenlerini artırıyorlar 

- Ev dışındaki hayata, sosyal hayata katılımlarını artırıyorlar 

- Aile içerisinde, mahallede, toplumda prestij ve kendine güven 

kazanıyorlar 

- Kendilerini daha özgür hissetmeye, daha önce 

yapamayacaklarını düşündükleri konularda kendilerini daha güçlü hissetmeye, kendi güçlerinin, 

potansiyellerinin farkına varmaya başlıyorlar.  

- Kimlik kazanıyor, sorunların çözümünde sorumluluk almaya başlıyorlar  

- Kendilerini ifade etme fırsatı buluyorlar (hem bireysel, hem de kadınlar olarak), yetkililerle 

etkileşime sağlayabiliyorlar. 
- Yaratıcılıkları artıyor, yeni alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar  

- Hayat motivasyonları artıyor 

- Cinsiyet eşitliği için bir mücadele alanı yaratıyorlar.  
 

Bu konuda kooperatiflerimizi geliştirmek için kendimize bazı eleştirel sorular da sorduk: 
• Kooperatifteki bütün kadınlar aynı oranda mı güçleniyor?  

• Yeni kadınların katılımına ne kadar açık? 

• Kooperatifteki kadınlar arası ilişkiler dayanışmacı mı, rekabetçi mi? 

• Kooperatifte kararları kim, nasıl alıyor?  Herkes kendini istediği gibi ifade edebiliyor mu? 

• Kadınlar kooperatiflerde hangi rolleri üstleniyorlar, zamanla farklı roller üstlenebiliyorlar mı?  

• Kadınlar için yeni bilgi ve beceriler edinme, kaynaklara erişme imkanı sağlıyor mu?  

• Kadınların bireysel, örgütlü güçlerini artırıp kimliklerini güçlendiriyor mu? Kadınlar kendilerini 

nasıl tarif ediyorlar?  
 

Sorunlar / İhtiyaçlar  
Kendi içimizdeki faktörler 

• 1-2 kişiye dayanan, diğerlerini güçlendirmeyen liderlik anlayışı, demokratik olmayan bir yönetim 

• Ortaklar arasında eşitliğe ve dayanışmaya dayanan bir ilişki kuramamamız (ortakları işçi ya da 

müşteri gibi görmek) 
• Herkes için aynı oranda öğrenme imkanları yaratamamamız  

• Dayanışma ve güven ortamı oluşturamamamız,  

• Kooperatif bilincinin yerleşmemiş olması 

Güçlenmek;  
• Daha önce 

yapamadıklarımızı 
yapabilmek, 

• Kendi kararlarımızı 
alabilmek, 

• Bunları yapabileceğimiz 
bilgi, bağlantı ve 
kaynaklara erişebilmek 

demektir…  



• Sorumlulukları eşit dağıtamamamız  

• Kadınlar arası diyalog eksikliği 

• Üretim, para kazanma gibi konular işin içine girince, yeni kadınları katma, kooperatifi büyütme 

gibi konularda eski ortaklar olarak istekli olmamamız,  

• İşbölümü, geliirin paylaşımı gibi konularda anlaşmazlıklar çıkması ve diyalogla ortak çözümler 

üretemememiz 

• Ortak çıkar yerine bireysel çıkarın öne çıkması (üyelerin bireysel satışa yönelmesi, vb gibi)  

• Kadınların ihtiyaçlarını farkında olmamamız, bunları yeterince dikkate almamamız ve bunlara 

uygun hizmetler/programlar geliştiremememiz 
• Kooperatiflerin işlerinin kapasitesinin düşüklüğü ve bir dayanışma ortamı yaratılmaması 

nedeniyle ortakların sık sık değişmesi 
  

Bizim dışımızdaki faktörler 

• Kadınların erişebileceği kaynakların (bilgi, eğitim, para, bağlantı) çok sınırlı olması 
 

Bu konuda kooperatifler olarak ne yapabiliriz?  
- Doğru iş bölümü (herkesin yeteneğine göre ama herkes her şeyi öğrenebilir ilkesi ile hareket 

ederek)  
- Kooperatifte bütün kadınların sorumluluk alması için görev dağılımını iyi yapmak gerekiyor  

(herkes zamanla farklı görevler alabilmeli ve yönetim sürekli değişmeli) Örneğin yetkililerle 

görüşmelerde ekip oluştururken tecrübeli ve tecrübesizlerle oluşturabilir, tecrübesizler için 

deneyim ve öğrenme ortamı yaratabiliriz. 
- Yönetim kurulunun rotasyonla işlemesini sağlayabiliriz. Yönetim kurullarında tecrübeli ve 

tecrübesizlerle bir ekip oluşturup, tecrübelilerin öğreterek yönetimden yavaş yavaş çekilmesini 

sağlayabiliriz.  
- Manevi destek grupları/ sohbet grupları, Dayanışma günleri (tasarruf grubu, altın günleri, ortak 

fonlar, vb) organize edebiliriz.  
- Kooperatiflerin kadınların evi gibi olmasını sağlamalıyız. Ancak böyle sahiplenebilirler.  
- Kooperatif içinde hem parasal hem yönetimsel olarak şeffaflık, açıklık olmalı 
- Kooperatif dışından kurumlar ve bireylerin desteğini alabilir, dayanışma ortamları sağlayabiliriz. 

Kooperatife inanan gönüllü bir grup oluşturabiliriz.  
- Çeşitli konularda uzmanlardan eğitim ve danışmanlık desteği alabiliriz.  
- İhtiyaç tespitini iyi yapmalıyız. (Bölgemizdeki kadınlar kim, neye ihtiyaç duyuyorlar, 

kooperatifimizde hangi faaliyetleri uygulayabiliriz) 
- Kooperatif liderlerinin egolarından arınmaları gerekiyor  
- Kooperatif için güven-motivasyon eğitimleri yapılmalı 
- Kurumlar ve yetkililerle görüşmeye koop. Faydalanan kadınlar gitmeli ve etkiyi artırmak için 

kalabalık gitmeli.   
- Kooperatif içinde iyi ve etkili iletişim olmalı  
- Önyargıları yıkan, farklılıklara saygı ile ilgili eğitimler olmalı. Kooperatif liderleri bu konuda rol 

model olmalı.  
- Her kooperatif için kurallar/değerler ile ilgili ilkelerin olduğu kontratlarımız olmalı. Bu 

ilkeler/değerler kuralları bütün kooperatiflerde uyguyabilmeliyiz.  
- Değer ve ilkeleri hatırlatacak toplantılar yapmalıyız. Aynı zamanda kooperatifte yapılan 

etkinliklerde, eğitimlerde başında ya da sonunda bu ilkeleri sürekli hatırlatmalıyız.  
- Amacımızı, neden yola çıktığımızı sürekli birbirimize hatırlatmalı, iman tazelemeliyiz  
- Motivasyonumuzu arttırıcı uygulamalar yapmalıyız  
- Ortaklıklar kurarken ilkeli davranmalıyız. Etik ve insan haklarına saygılı kişi/kurumlarla ortaklıklar 

/işbirlikleri kurmalıyız.  



Bunları yapmak için neye ihtiyacımız var? 

- İnanç ve motivasyona  

- İlke ve değerler kontratına ihtiyacımız var ve bunları sürekli hatırlamaya  

- Kadın ve hak temelli bakabilmeye  

- Kendimizi iyi ve doğru anlatabilmeye ihtiyacımız var  

- Kendimize güven duymalıyız, yaptığımız işe güven duymalıyız  

- Açık ve şeffaf olmaya  

- Özeleştiri yapabilmeyi öğrenmeye  

- Kooperatif ortakları arasında dayanışmayı güçlendirecek programlara/etkinliklere ihtiyacımız var  
 

Bu ihtiyaçlar için KİA ve SİMURG ne yapabilir?  
- Diğer kooperatiflerle bir araya gelecek deneyim paylaşılabilecek ortamlar yaratmaya (inceleme 

ziyaretleri, değişim toplantıları, bölgesel toplantılar vs. ) 

- Ortaklar arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırmak ve ortak liderliği güçlendirmek üzere 
programlar geliştirebilir ve yaygınlaştırabilir 

- Ortak değer ve ilkeler için bütün kooperatifler için kontrat oluşturmaya destek olabilir ve bunların 

eğitimini yapabilir  

- Kooperatiflerin demokratik işleyişleri için iç yönetmelik oluşturmaları için destek verebilir  

 

 

3. Ekonomik Girişimlerin Güçlendirilmesi, Pazarlama, Ürün geliştirme:  
 

Kadınlar olarak;  

• ekonomiye çok önemli katkılarımız var, ama bunların parasal bir karşılığı yok, ücretsiz yapıyoruz. 
• Ücretli çalıştığımızda da; belli sektörlerde, düşük ücretle, çoğunlukla güvencesiz çalışıyoruz.  

• Kendi işimizi yapmaya kalkınca ise; çok az sermayeyle bildiğimiz işlerden başlıyoruz ve bunlar 

genelde çok kırılgan işler oluyor. 

• Ekonomideki yerimiz görünmez, kırılgan, kenarda ve sıkışmış!  
 

Kadınların bir örgütlenmesi olarak Kadın Kooperatiflerinde başlattığımız ekonomik girişimlerde de benzer 

bir noktadan başlıyoruz, dolayısıyla bu işleri yürütme ve geliştirme konusunda önemli zorluklar yaşıyoruz. 

Buradan yola çıkarak, kooperatiflerimizde yürüttüğümüz işleri geliştirebilmek için aşağıdaki sorular 

doğrultusunda kapasitemizi değerlendirdik:  

• Kadın Kooperatiflerinin ekonomik girişimleri, kadınların bu sıkışmış alandan çıkmalarına ne 

ölçüde katkıda bulunabiliyor?  
• Kadınlar için gerçek anlamda bir iş ve istihdam alanı yaratabiliyor mu? 

• Kadınlar olarak;  

– Daha fazla sermayeye, 

– Daha fazla bilgi, bağlantı ve kaynağa,  

– Daha geniş pazara, 

– Daha çok gelire, 

– Ve sosyal güvenceye ulaşmamızı sağlıyor mu?  

• Kadın Kooperatiflerinin ekonomik girişimleri ekonominin neresinde? Gelişmeye açık sektörlerde 

yer alabiliyor muyuz? İşlerimizin büyüme potansiyelini nasıl görüyoruz?  
  

Sürdürdüğümüz ekonomik girişimler, daha önce istihdama girememiş veya kısıtlı olarak girebilmiş 
kadınlara iş olanağı sağlıyor. Kadınlar bu ekonomik girişimlerden sadece maddi kazanç sağlamıyor, aynı 

zamanda kadınlar için öğrenme imkanı ve psikolojik ve sosyal dayanışma ortamı yaratıyor.  
 



Ancak ekonominin ve pazarın işleyişine tam olarak hakim değiliz; bu da işlerimizi ekonomi içerisinde daha 

kırılgan bir hale getiriyor. Yapacağımız işlere karar verirken, pazar araştırması yapma şansımız olmuyor, 

pazarın talebini değil, var olan becerilerimizle yapabileceğimiz, hızla hayata geçirebileceğimiz işleri 

seçmek durumunda kalıyoruz. İşlerinde çeşitliliğe gidebilen kadın kooperatiflerinin işleri daha az kırılgan 

oluyor. Ön hazırlığını, piyasa araştırmasını, planlamasını, iş bölümünü iyi yapabilen kadın 

kooperatiflerinin işleri daha başarılı bir şekilde yürüyor. Öz kaynaklarımız kadar işimizi büyüttüğümüzde 

ve adım adım büyüdüklerinde daha az risk almış oluyoruz. Yöresel, geleneksel ve doğal ürünleri pazarla 

buluşturma konusunda Kadın Kooperatifleri olarak önemli bir işlev görebiliriz, ancak bu yönümüzle ilgili 

yeterince destek bulamıyoruz.  
 

Sorunlar /İhtiyaçlar/Talepler: 
 

Bizim dışımızdaki faktörler  

- Var olan becerilerimize göre iş fikri geliştiriyor ve ekonomik girişimlerimizi bu yönde başlatıyoruz. 

Bir çoğumuz benzer ürünler üretiyoruz ve bu ürünlerin büyük kısmı rekabet gücü düşük ürünlerden 

oluşuyor. Daha yenilikçi iş fikirleri ve rekabet gücü daha yüksek ve pazarın talepleri doğrultusunda 

işler ve ürünler geliştirilebilmemiz için bilgi ve uzmanlık desteğine ihtiyacımız var. 

- Finansal kaynaklara erişimimiz kısıtlı. Ekonomik girişimleri başlatmak ve geliştirmek için 

faydalanabileceğimiz hibe ve kredi programlarına; kadın kooperatiflerini kuruluş aşamasında 

koruyan yasal düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var. KOSGEB desteklerine erişimlerinin sağlanması; 

Kalkınma Ajansları’na başvurularının kolaylaştırılması; AB hibelerine erişimlerinin sağlanması; 
devlet desteklerinden faydalanmalarının sağlanması; kadın kooperatiflerini kuruluş aşamasında 

koruyan yasal düzenlemeler yapılması (vergi indirimleri, teşvikler, İşkur ve SGK destekleri vb); 

kamu ihalelerinde kota getirilmesi ve öncelik verilmesi; İşkur desteklerinin geliştirilmesi; AB 

fonlarına başvuru imkanı gibi yollarla bu destek sağlanabilir. 

- Teknolojiye, ekipmana, mekana, satış noktalarına erişimimiz kısıtlı. Bu kaynaklara erişimimizi 

artıracak destek programları ve finansman desteklerine ihtiyacımız var. KOSGEB’in, Kalkınma 

Ajanslarının bu yöndeki destek programlarına başvuru imkanı; yerel yönetimlerin kadın 

kooperatiflerine mekan tahsisi vb işbirlikleri yapabilmesinin merkezi bir kararla yasal hale 

getirilmesi gerekiyor. 
- Özel sektörle işbirliği olanakları, iş fikri geliştirme ve ürün geliştirme atölyeleri gibi destek 

programları geliştirilmesine ihtiyaç var.  
 

Kendi içimizdeki faktörler 

- Ekonomik girişimlerimizde çalışan kadınlar genellikle ilk defa istihdama katılan, geleneksel 

becerilere sahip, teknoloji kullanımı çok olmayan, stok kayıt, fiyat hesaplama, planlama, iş bölümü, 

gelir gider ve karlılık hesaplama, pazarlama, markalaşma, tanıtım materyalleri geliştirme gibi 

işletme becerileri kısıtlı olan kadınlar. İşletme becerilerimizin artırılmasına, teknoloji kullanımımızın 

geliştirilmesine, yeni beceriler kazanmaya ihtiyacımız var. 

- Ekonominin ve pazarın işleyişi ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı. Bu yöndeki bilgimizi artırılmaya ihtiyaç var. 

- Ekonomik girişimlerimizin yönetiminde iyi bir görev dağılımı yapamamamız, işleri verimli bir şekilde 

ve tam kapasite ile sürdüremememize neden oluyor. İyi bür üretim/iş planlaması yapmamız 
gerekiyor.  

- Fiyatlandırma hesaplaması, stok takip vb hesapları ve kayıtları nasıl yapabileceğimizi bilemiyoruz, 

dolayısıyla da işlerimizi iyi bir şekilde yönetemiyoruz.  

- Pazarlama, iletişim, marka oluşturma, tanıtım gibi konularda uzmanlığımız yok ve uzmanlıklara da 

ulaşamıyoruz; yeterli tanıtım yapamıyor, sosyal medyayı çok fazla kullanamıyoruz, ürünlerimizin iyi 

fotoğrafları yok, pazarlama için kullanabileceğimiz görsel materyaller çok kısıtlı, bir çoğumuzun 

ürün kataloğu yok.   



Kooperatifler olarak neler yapabiliriz? 
- İşlere karar verirken piyasa araştırması için destekler bulabiliriz. Yereldeki üniversitelerden destek 

istenebilir; yereldeki kurumlardan (KOSGEB, ilçe tarım md. gibi) bilgi toplanabilir. Olası 

müşterilerle anketler yapılabilir. Özel sektörle işbirliği yapılabilir. Kamu kurumlarının ve özel 

şirketlerin halihazırda tedarik etmek istedikleri ürünlerin üretimi yapılabilir; bunun için ne gibi 

ürünlere ihtiyaç duydukları araştırılabilir. Rakipler de iyi analiz edilmeli ve iş ve ürünler buna göre 

şekillenmeli. 

- Mevcut ürünlerle ilgili piyasa araştırması: Sürekli bir araştırma süreci yürümeli ve ürünler ve iş 

araştırmaların sonuçlarına ve geri bildirimlere göre geliştirilmeli. 
- İyi bir üretim planlaması: Üretim gruplarını daha organize hale getirebilir, aramızdaki işbölümü, 

gelirin paylaşımı, vb konuları daha sistemli hale getirebilir, bunun için ortak kararlar alabiliriz. 

Hem neyi ne kadar üreteceğimizi, ne kadar fiyat koyacağımızı, hem de gerekli bütçeyi daha iyi 

planlayabiliriz.  

- Tanıtım materyalleri hazırlamak: Tüm ürünlerimizin numunelerini hazırlayıp tanıtım setleri 

oluşturabiliriz. Gönüllü fotoğrafçılar ve grafik tasarımcılar bularak (üniversitelerden bu konuda 

destek alınabilir) ürünlerin profesyonel fotoğraflarını çektirip tanıtım materyalleri hazırlatabiliriz.  

- Görünürlük sağlamak için; ödül törenleri, özel firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, 

yereldeki satış noktalarında standları kullanabiliriz.  

- TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi yerel platformlarda yer alabiliriz, bu sayede hem yerel pazar 
hakkında daha fazla fikir sahibi olabiliriz, hem de ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, vb 

konularda destek alabiliriz.  

- Teknoloji kullanımı konusunda kendimizi geliştirmek için eğitimler yapabiliriz. Kayıt tutma, 

tanıtım vb faaliyetler için teknolojiyi daha fazla kullanabilmek için kendimizi geliştirebiliriz.  

 

Simurg/KİA olarak neler yapabiliriz?   

• Türkiye genelinde bir gönüllü/uzman havuzunun oluşturulması (üniversitelerden, özel 

sektörden, ürün geliştirme, iş fikri geliştirme, tasarım, pazarlama, tanıtım materyalleri tasarımı, 

ambalaj, ruhsat/marka alımı, vb konularda) 

• Kadın Kooperatifleri için yeni, piyasaya uygun ve yapılabilir iş fikirleri geliştirmek için çok 

sektörlü toplantılar (kamu, özel sektör, üniversite, vb temsilcileriyle) 

• Hammadde ve girdi tedariği, hizmet alımı, üretim, satış noktaları konularında kooperatifler arası 

işbirliği 

• Kadın kooperatiflerinin daha deneyimli kadın kooperatiflerinden öğrenebilecekleri birbirinden 

öğrenme etkinlikleri, değişim toplantıları, ziyaretler  

• Ulusal ve uluslararası fuarlara ortak katılım (Yakın zamanda EXPO 2016 için planlama yapılabilir) 

• İllerde ve bölgesel olarak AVM’lerde ve benzer mekanlarda ortak satış standları 

• Tüm kadın kooperatifleri ürünleri için ortak satış noktaları 

• Nakliye masraflarını azaltmak için kargo firmaları ile tüm kadın kooperatifleri adına anlaşma 

• Tüm kadın kooperatiflerinin ürünlerinin tanıtılabileceği ve satılabileceği ortak bir web sitesi  
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kaynak geliştirme / Proje yazma:   
 

Kadın Kooperatifleri olarak; sosyal hizmet sunumundan eğitimlere pek çok toplumsal açıdan önemli 

katkıları olan ama gelir elde etmeyi amaçlamayan, çoğu gönüllü  faaliyetler yürütüyoruz.  Ekonomik 

girişimlerimiz de bu açıdan bakıldığında bir tür sosyal girişim olarak değerlendirilmeli. Bütün bunları ise 

büyük oranda kendi kaynaklarımızla, kendi emeğimizle yapıyoruz. Sadece bir kısmımız bu faaliyetleri 

yürütürken yerel yönetimlerden ya da bazı proje kaynaklarından destek alabiliyoruz. Oysa yoksullar ve 

kadınlara yönelik bu faaliyetlerin sağladığı toplumsal katkılar nedeniyle, başta kamu kurumları olmak 

üzere her düzeyde bu programlara kaynak ayrılması gerekiyor. Bu bir “yardım” meselesi olarak değil, bir 
“hak” meselesi olarak görülmeli, kadın kooperatifleri için sürdürülebilir, ihtiyaca uygun destek 

programları oluşturulmalı. Başta yerel yönetimler olmak üzere yoksullara ve kadınlara yönelik çalışmalar 

yapabilmek için işbirliği yapabilmenin yolları açılmalı.  
 

Kadın kooperatifleri olarak yararlanabildiğimiz finansal ve diğer tür kaynaklar (örneğin mekan, sosyal 

güvence, teşvikler, bilgi vb.) kısıtlı ve yetersiz. Fon olanakları hakkında bilgimiz yok, başvurmak için 

kapasitemiz yetersiz bulunuyor (bilanço, vs açısından), nasıl başvurabileceğimizi, projeyi nasıl 

hazırlayacağımızla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Projemiz için destek aldığımızda da projeyi 

yönetmekte zorlanabiliyoruz, raporlamayı nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Fon olanaklarından yararlanan 

kadın kooperatiflerinin çoğunluğu proje hazırlarken ve uygularken KEDV’den destek alıyor. Burada dikkat 

etmemiz gereken bir nokta da, projenin kendisinin hedef haline gelmemesi.  Kooperatifler kapasitelerini 

geliştirebilmek için elbette proje uygulayacaklar ama sadece projeler peşinde koşan kooperatifler bir süre 
sonra kayboluyorlar. Proje fikrinin Kooperatifimizin yaklaşımını yansıtması ve mutlaka bizim tarafımızdan 

geliştirilmesi gerekir. Aksi halde başkalarının geliştirdiği fikirleri uygulamaya çalışan “taşeron” durumuna 

düşebilir ve kendi hedeflerimizden uzaklaşabiliriz. (Proje geliştirme ve yazma ile ilgili bilgi notu dosyalarda 

yer alıyor, onu inceleyebilirsiniz). 
 

Sorunlar /ihtiyaçlar/Talepler 
� Mevcut fon ve diğer destek programlarının birçoğu yasal statümüz nedeniyle bizi kapsamıyor.  

� Mevzuat kamu kurumlarının bize kaynak aktarmasına imkan vermiyor. 

� Kaynakların aktarılmasında, fon veren kuruluşların uygulamalarında bir standart yok, bölgesel ve 

yerel düzeyde farklılıklar var.    

� Kadın kooperatifleri kurumlar tarafından yeterince bilinmiyor. Sağladığımız hizmet ve katkılar 

anlaşılmıyor.  

Tüm bu nedenlerle, 

� Kadın kooperatiflerine yönelik farkındalığın artırılmasına,  
� Kadın kooperatiflerinin çeşitli kaynaklara erişimlerini kolaylaştıracak şekilde mevzuat değişikliklerinin 

yapılmasına,  

� Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarına karşılık veren destekleyici programların geliştirilmesine ve 

kaynak tahsis edilmesine, 

� Fon ve diğer kaynaklardan yararlanmaları için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine ve teknik 

destek almalarına ihtiyaç var. 

 

Simurg/KİA olarak neler yapabiliriz?  
� Yararlanabileceğimiz fon olanakları ve destek programlarının düzenli olarak araştırılması ve kadın 

kooperatiflerinin bunlar hakkında bilgilendirilmesi (e-grup veya daha sık kullanılan (whatsapp vb.) 
iletişim kanallarından), 

� Kadın kooperatiflerine aşağıdaki konularda destek sağlama: 

o Kadın kooperatiflerinin yereldeki kaynaklara erişmeleri için yerel savunuculuk faaliyetleri 

geliştirmeleri ve uygulamaları; kendi yerellerindeki kurumlarla iletişim kurmaları; faaliyetlerini, 



sağladıkları toplumsal katkıları, etkilerini anlatmaları. Örneğin aynı Kalkınma Ajansından 

yararlanabilecek kadın kooperatifler birlikte ajansı ziyaret edebilir, ihtiyaçlarını anlatıp, uygun 

fonlar hakkında bilgi alabilir veya fon talep edebilirler. Yereldeki çeşitli toplantılara katılıp diğer 

STK’ların nerelerden, nasıl yararlandıklarını öğrenebilirler. İl Kadın Girişimciler Kurulu, Ticaret 

Odası gibi kuruluşların mekanlarından yararlanabilirler. Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Fonlarından yararlanmak için birebir görüşmeler yapabilirler. Ekonomik 

girişimleri için Ticaret Odalarından, yerel yönetimlerden, üniversiteler, yereldeki işletmelerden 

fuarlar, satış noktaları, depo vb. mekan, iş/ürün geliştirme ve tasarım konularında destek 

alabilirler. 
o Birbirleri ile alternatif destek ve teşvikler, proje geliştirme ve uygulama deneyimlerini 

paylaşmaları, 

o Birbirleri ile ve farklı paydaşlarla ortak projeler geliştirmeleri, 

o Kendi yerellerinde proje geliştirme konusunda gönüllü destek bulmaları, 

o Proje yazma ve uygulamada teknik destek (bu konuda KEDV’in eğitim vermesi önerildi) 

o Ekonomik girişimleri için yerelde çeşitli kaynaklar talep etmeleri 

� SİMURG’un Savunuculuk Çalışma Grubu ile kadın kooperatiflerinin fon ve diğer kaynaklara 

erişimini artırmak için farkındalık artırma, mevzuat değişikliği için lobi gibi ulusal düzeyde 

savunuculuk faaliyetleri geliştirme. 

 
 

5. Kooperatiflerin örgütlenmesi ve kurumsal kapasitesini geliştirme:  
 

Kadın Kooperatifleri olarak, faaliyetlerimize çoğunlukla kadınların ekonomik durumlarını iyileştirme 

önceliğiyle ya da kadınların halihazırda yaptıkları ekonomik girişimleri resmileştirmek amacıyla başlıyoruz. 

Ancak çoğunlukla işler gelip bir yerde tıkanıyor (ki bu durum, kadınların ekonomik hayatta karşılaştıkları 

eşitsizliklerle doğrudan ilgilidir) ve aynı zamanda süreç kadınların farklı ihtiyaçları için de çözüm üretmeyi 

zorlamaya başlıyor. Buna bağlı olarak da; çocuk bakımı ve eğitimi, eğitim, psikolojik destek, mevcut 

programlarla ilişkilendirme, ortak sorunlarla ilgili yetkililerle müzakere gibi yeni faaliyetler geliştirmeye ve 

sosyal hizmetler sunmaya başlıyoruz. Diğer yandan eşit haklara sahip olmayan kadınlar ve yoksullar için 
başlattığımız ekonomik girişimlerin de sosyal bir girişim olarak değerlendirilmesi gerekir.  
 

Kadın Kooperatiflerinin gücü; kadınlar ve yoksulların toplumsal katılımına ve onların önceliklerine yönelik 

politika ve programlar geliştirilmesine katkı sağlayabilmesi ve yoksullar ve kadınlar için ortak bir 

mücadele ve temsil alanı yaratabilmesinden geliyor.  

 

Kadın Kooperatifleri;  
• Kadın kooperatifleri, pek çok kadın için sosyal hayata katılımda ilk adım oluyor.  

• Kadınlar için ev dışına çıkma, sosyal hizmetlere erişim ve örgütlenme imkanları yaratıyor.   

• ihtiyaçları biliyor, çeşitli çalışmalarla bu bilgileri sistematik hale getirebiliyor.  

• Bu ihtiyaçlara uygun sosyal hizmetler sunuyor, iş alanları yaratıyor.  
• Kurumlar, haklar ve sosyal ağlar ve hizmetlere erişimde kadınlar açısından önemli bir araç 

durumunda. 

• Kadınların/yoksulların öncelikli ve stratejik ihtiyaçlarını gündeme getirmek ve kadın-erkek 

eşitsizliğini/yoksulluğu gidermeye yönelik politika ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili kararlarda 

aktif rol alabilmek için yetkililerle etkileşim sağlayabiliyor.  
 

Bütün dünyada ve bütün sorunlu alanlarda örgütlenmenin güçlü sonuçlar ortaya çıkarabildiğini biliyoruz. 

Bu sonuçlar ise, ancak örgütler büyük ve temsil edici hale geldiğinde sağlanabilir. Bunun için de öncelikle 
tek tek kooperatiflerimizi güçlendirmeli ve tüm kooperatifler olarak da güçlerimizi birleştirmeliyiz.  



 

Kadın Kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirme konusunda ise 4 temel alanda çalışmaya 

ihtiyacımız var:  

• Finansal konular (bütçe yapma, gelir-gider takibi, gelirin paylaşımı, vb) 

• Yasal yükümlülükler (genel kurul, vergiler, sigorta, muhasebe, fatura/fiş kesme, vb)  

• Kooperatiflerin yaptıkları işlerin ve yürüttükleri programların etkilerini değerlendirme, sonuçlarını 

takip etme, ihtiyaca uygun yeni programlar geliştirme, stratejik planlama, vb 

• Kurumsal yönetişim (ortak karar alma, koordinasyon, işlerin takibi, planlama, işbölümü, vb) 

 

Sorunlar/İhtiyaçlar  
Bizim dışımızdaki faktörler  

• Mevzuat-Yasaların kadın kooperatifleri için destekleyici değil, tersine köstekleyici olması ve 

sosyal içeriğini kapsamaması  

• Sosyal hizmet faaliyetleri (Oyun odası, yuva, Kadın ve Çocuk Merkezi) ile ilgili ruhsat sorunları, 

mevzuat ve yönetmeliklerin bu tür girişimleri kapsamaması, yasal statünün olmaması, MEB’e 

bağlı kuruluşlara sağlanan avantajların ASP’ye bağlı olanlara sağlanmaması. Bunlar için yasal 

altyapı oluşturulmalı ve kadınlar için alternatif iş modeli olarak görülmeli 

• Bunlara bağlı olarak Belediye vb kurumların kooperatifleri desteklemelerini sağlayacak yasal 

altyapının oluşturulamaması  

• Kadın Kooperatiflerinin tanınmaması, anlaşılamaması 

• Mali güçlükler: sermaye oluşturma, vergi ve harçların fazlalığı, her yıl Genel Kurul yapma 
zorunluluğu ve masraflar, Ruhsat, marka alımı ile ilgili işlemlerin zorluğu ve masrafların fazla 

olması, Kooperatif kuruluş giderlerinin fazlalığı 

• Finansmana ve pazarlara, mekan, kaynak ve proje kaynaklarına erişimdeki zorluklar 

• Kadın kooperatiflerinin farklı yönlerinin ve faaliyetlerinin yeterince anlaşılmaması (merkezi 

hükümet, yerel yönetimler, donörler, yerel paydaşlar, toplumun genelinde farkındalık eksikliği) 

ve yeterli, ihtiyaca uygun desteklerin olmaması  

• Gönüllü / uzman/ eğitici / danışman ihtiyacı 
• Sosyal yardım politikalarının “mağdurluk” üzerinden geliştirilmesi. Bu politika ve programların 

güçlendirmeyi odaklanması ve kooperatiflerinki gibi ortak girişimleri desteklemesi gerekir. 
 

Kendi içimizdeki faktörler 
• Herkesin üzerinde uzlaştığı ortak değerler/ilkeler ve ortak amaç olmaması, katılımın yetersiz 

olması, tabandan örgütlenemememiz 

• Yönetim becerisindeki yetersizlikler (planlama ve bütçeleme, işbölümü, izleme/değerlendirme, 

vb) 

• Mevzuat ve yasal sorumluluklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmama veya gerekli özeni 

göstermeme 

• Kadın Kooperatifleri olarak biraraya gelme, birbirinden öğrenme, dayanışma fırsatları 

yaratamamamız 
 

Kooperatif olarak neler yapabiliriz? 
- Kendimizi eğitmek ile başlayacak (koop nedir, haklarımız, sorumluluklarımız, resmi yükümlülükler, vb) 

- Resmi yükümlülüklerimizi daha iyi öğrenebilir, muhasabe kayıtlarımızı sistemli hale getirebilir ve 

takvime uygun olarak yapılmasına daha fazla özen gösterebiliriz. - Buluşma dosyasında resmi 

işlemler/muhasebe ilgili bilgi notu ve bir kontrol listesi, yakın tarihte tamamlanması gereken e-
tebligat gibi uygulamalar, sigortalama için yöntemler ve işyeri açma/çalışma ruhsatı alma ile  ilgili 

bilgi notları yer alıyor.  



- Faaliyetlerimizi toplumsal cinsiyete duyarlı olmalı, hizmetlerimiz sadece ‘kadının” geleneksel rolünü 

güçlendiren hizmetler olmamasına özen göstermeliyiz.  

- Toplumsal cinsiyet konusunda yerel ve ulusal düzeyde duyarlılık yaratmak üzere faaliyetler 

planlamalıyız.  

- Kadınların, yoksulların, çocukların, engellilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve sistemli bir biçimde 

yetkililerle paylaşmak üzere çalışmalar yürütmeliyiz. Programlarımızı geliştirirken bu ihtiyaçları 

dikkate almalıyız.  

- Farklı, net, stratejisi ve yol haritası olan programlar geliştirmeli, kooperatifimiz için hedefe odaklanan 

stratejik planlar hazırlamalıyız.  
- Muhtardan başlayarak, belediyeye kadar yerel unsurlarla işbirlği ve diyolog geliştirmeliyiz  

- Yerel düzeydeki platformlarda (Kent Konseyi, Kadın Meclisi gibi), kadınlar ve yoksulları temsilen yer 

almalı, önceliklerimizi gündeme getirmeliyiz.  

- Kooperatiflerimizi daha iyi tanıtmalıyız. Bunun için yaptığımız çalışmaların sonuçlarını takip etmeli, 

değerlendirmeli ve sonuçları raporlamalıyız. Bölgemizdeki stklara, özel sektör kuruluşlarına kendimizi 

anlatmalıyız.   
 

KİA / SİMURG olarak neler yapabiliriz?  
- Kooperatiflerimizin yanısıra Simurg Kadın Kooperatifleri Birliğinin kapasitesini geliştirmek üzere 

çalışmalar planlanması 

- Ulusal düzeyde savunuculuk/lobi çalışmaları 

- Mevzuat ve resmi yükümlülüklerle ilgili bilgilerin bir yerde toplanması ve kooperatiflere 

yaygınlaştırılması, bu konuda danışabileceğimiz bir yer olmalı, soru sorup cevap alabileceğimiz 

internet üzerinden bir forum da olabilir.   
- Mevzuat ve resmi yükümlülüklerle ilgili net olarak çözüm bulamadığımız konular için ilgili 

kurumlardan yazılı cevap alınması  
- Kooperatifler için eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması, ihtiyaç tespiti, stratejik 

planlama, resmi yükümlülükler, finans, proje geliştirme/yazma, vb konularda 
- Kooperatif içi denetim çalışması yapılması (kooperatifler de birbirine yapabilir) 
- Benzer üretim yapan/aynı faaliyet kolunda olanlar arasında deneyim paylaşımının 

güçlendirilmesi, bu işlerin yürütülmesi ile ilgili, deneyimler ışığında rehberler hazırlanması ve yeni 

kooperatiflerle paylaşılması  
- Ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetler 

 
 



6. Savunuculuk:  

 

Savunuculuk konusunu 3 konuda ele aldık: Mevzuat, finansal kaynaklara erişim ve toplum temelli sosyal 

hizmetler. Her biri için neyi değiştirmek istediğimizi, hedef kitleyi, stratejilerimizi, işbirliği yapabileceğimiz 

kuruluşları ve yapılacak faaliyetleri belirledik.   
 

Neyi Değiştirmek İstiyoruz? 
 

Mevzuat 

Kadın kooperatifleri olarak, kadınların katılımından topluma yönelik hizmet sağlamaya, kaynaklara 

erişimden ekonomik girişimlerini geliştirmeye kadar her alanda mevzuattan kaynaklanan güçlüklerle 
karşılaşıyoruz. Bu güçlükler; kuruluş masraflarının ve vergi, genel kurul vb. zorunlu giderlerin çok yüksek 

olması, mevzuata dayalı olarak kamu kurumları ile işbirliği geliştirme ve kamu kaynaklarından yararlanma 

konusundaki engeller olarak sayılabilir. 

- Her yıl Genel Kurul yapma zorunluluğu ve masraflar 

- Ruhsat, marka alımı: İşlemlerin zorluğu ve masrafların fazla olması 

- Kooperatif kuruluş giderlerinin fazlalığı  

- Mevzuatta kadın kooperatiflerinin statüsü değişmeli, sosyal amaçlı kar amacı gütmeyen olarak 

1163 sayılı kanunda tarif edilmeli.  

Savunuculuk nedir? 
• Bir dizi aktiviteyi kapsayan geniş kapsamlı bir kavram; savunuculuk devlet yetkililerinden, karar vericilere, yerel 

topluluklardan halka kadar çeşitli aktörleri etkilemek için uygulanır.     
• En temel anlamı ile başkalarını etkilemek ve inandırmak için kullanılan bir taktikler silsilesidir.  
• Hedef bir organizasyonun amacına, odaklandığı konuya ve kitleye göre değişir;  
• Çoğu zaman amaç karar vericileri etkilemek, bir politikayı değiştirmek, sistemik bir değişim sağlamaktır. 
İyi bir savunuculuk için neler gerekir? 
• Vizyon: Kaynakların etkili kullanımını, hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlayan stratejik önderlik; önderliği başkaları 

ile paylaşabilmek;    
• Farkındalık yaratmak: Üzerinde çalışılan konu konusunda destek yaratmak, konuyu hem karar vericilerin hem de 

etki yaratabilecek diğer kitlelerin gündemine geçirebilmek;  
• Karşı görüşleri iyi anlayabilmek: Başarı çoğu zaman ulaşılan konum ile değil, başa çıkılmak zorunda kalınan 

engelleri aşma becerisi ile ölçülür; karşı görüşü anlamak ve bu muhalefeti değiştirmek savunuculukta çok önemlidir.   
Nasıl bir organizasyon? 
• Ödün verebilmek: Değişik görüşleri anlayıp nelerden vazgeçilebileceğini ve nelerden vazgeçilemeyeceğini 

ölçebilmek;  
• Dış ortamı anlamak: Dış ortamı anlamak, politikaların değişimini takip etmek, fırsat pencerelerini değerlendirmek;  
• İşbirliği ve ortaklık:  Değişik beceri ve kapasiteyi bir araya getirmek;  

Stratejiler 
• Yasal işlem-aksiyon/halk davaları --- mesela çevre davaları, tecavüze karşı toplu davalar 
• Lobi çalışmaları   
• Araştırma/ politika analizi  
• Halka yönelik farkındalık/ tabana yönelik organizasyon, 
• İletişim ağlarının kurulması /işbirliği kurma/ ilişki geliştirme  
• Medya kampanyaları / iletişim  
• İyi program uygulamaları   

Olduğunuz yerden başlayın 
� Amacınız konusunda net olun,  
� Zafer’e değil sürece odaklanın,  
� Sürecin devamlılığına önem verin, süreci takip edin, ilgiyi yüksek tutun, 
� Taktiklerinizi netleştirin  
� Her zaman hazırlıklı olun- karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek için hazırlık önemli  
� Yapamayacağınız şeyler için söz vermeyin  
� Başarılarınızın farkında olun ve bu başarıları kutlayın  
� Görünürlük, süreklilik ve kaynak yaratımı üzerine odaklanın  

Bu bilgiler, toplantının 2. günü Oxfam Türkiye Temsilcisi Meryem Aslan tarafından yapılan sunumdan alınmıştır. 



- Belediyeler yasası ve diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili yasalarda kadın kooperatifleriyle işbirliğinin 

kolaylaştırılması 

- Vergi yasalarındaki (Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Noter, Ticaret Odaları 

vb.) muafiyet ve indirimlerle ilgili maddelere kadın kooperatifleri de eklenmeli  

- SGK açısından kadın kooperatiflerine kolaylık sağlanabilir. Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin 

sigortalı olamaması büyük sorun. 

- Kamu İhale Kanununda kadın kooperatifleri için öncelik sağlanabilir. (halihazırda belli sosyal 

amaçlar için özellikle doğrudan alımda bazı kuruluşlara öncelik verilebileceğine dair düzenleme 

var kanunda, kadın kooperatifleri de eklenebilir)  
 

Finansal Kaynaklara Erişim 

• Kadın Kooperatifleri KOBİ olarak kabul edilmesi ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi  

• Kadın Kooperatiflerinin ihtiyaç ve kapasitelerine uygun hibe programları geliştirilmesi, mevcut 

AB, kalkınma ajansı, vb hibe programlarının, bunları da dikkate alacak şekilde düzenlenmesi  

• Yerel yönetimlerden (belediye, kaymakamlık, SYDV) destek alınabilmesi için mevzuatın 

düzenlenmesi – merkezi ve yerel düzeyde meclis kararları  

• Kadın kooperatifleriyle ilgili kurumlarda farkındalık yaratma ve kadın kooperatifleriyle ilgili 
birimler oluşturulması, personel görevlendirilmesi (özellikle GTB, ASP, Tarım gibi bakanlıklar ve il 

müdürlüklerinde)   

• Ticaret odalarında kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi için çalışmalar 

başlatılması, programlar oluşturulması, yer, mekan, personel desteği verilmesi  

• Kadın Kooperatiflerinin Ticaret Odası, KOSGEB vs gibi kurumların fuar desteklerine erişiminin 

artırılması  

• İhalelerde kadın kooperatiflerine kota / öncelik verilmesi 

• Farklı pazarlara erişim, satış noktaları temini, mekan, ekipman gibi konularda kadın kooperatifleri 

için destek programlarının oluşturulması  

• Kadınların kayıtlı ve sigortalı olabilmesi için kooperatiflerde örgütlenen kadınlar için sigorta 

teşvikleri sağlanması (İŞKUR ve SGK’da buna yönelik programlar oluşturulması) 

• Ürün geliştirme / tasarım / iş fikri geliştirme, vb konularda bilgi ve uzmanlığa erişimin artırılması  
 

Toplum Temelli Sosyal Hizmetler 

Kadın kooperatifleri olarak; merkezi ve yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar, toplumun geneli 

tarafından yeterince tanınmıyoruz, sağladığımız toplumsal katkılar ve etkiler anlaşılmıyor. Kadın 

kooperatifleri olarak özellikle topluma yönelik sosyal hizmet sağlamada aşağıdakiler ve daha pek çok 

güçlükle karşılaşıyoruz: 

o Genel olarak kadın kooperatiflerinin sunduğu hizmetlerin görünürlüğünün olmaması, kurumlar 

tarafından hizmet sunucu olarak kabul edilmemeleri ve uzmanlıklarının göz ardı edilmesi 

o Çocuk bakım ve eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim, engelli çocukların eğitimi) sağlamada 

yasal statü ve ruhsatlandırma; mekân, öğretmen, uzman vb. kaynaklara ve ödeneklere 
erişememe; MEM, HEM vb. kurumlarla işbirliği yapamama 

o Bürokratik engellerin kadın kooperatiflerinin hâlihazırda yürüttüğü ihtiyaç tespiti, sağlık 

taraması, engellilerin tespiti gibi faaliyetlere izin vermemesi 

Bu nedenlerle kadın kooperatifleri konusunda farkındalığın artırılmasına, kadın kooperatiflerinin 

ihtiyaçlarına uygun politika, mevzuat ve programların geliştirilmesi için politika ve karar yapıcılara, 

merkezi ve yerel yönetimlere yönelik savunuculuk yapılmasına ihtiyaç vardır. 
 

Hedef Kitle 
Meclisteki ilgili komisyonlar, İlgili Bakanlıklar (Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık, Maliye, Çalışma, İçişleri, Milli Eğitim), milletvekilleri, yerel yönetimler, TOBB, Kadın ve 



girişimcilikle ilgili çalışan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, basın/medya, çalıştığımız gruplar (aileler, 

çocuklar, ortaklar, veliler, kadınlar, mahalleliler, hizmet alan herkes) 
 

Stratejiler  
- İmza kampanyaları, ortak bildiriler 

- Her bölgede kadın kooperatiflerinin ilişkide olduğu milletvekilleri üzerinden lobi çalışmaları 

- Bilgi ve talep dosyası hazırlamak (bu ortak hazırlanmalı ve bütün kooperatifler aynı dosya 

üzerinden çalışma yürütmeli) 

- Mevzuatla ilgili Araştırma ve raporlar (detaylı ve başka ülkelerle mukayeseli analiz raporları, kadın 

istihdamı, İLO, vb uluslararası mevzuat ve sözleşmelerle ilişkilendirme) 

- Kadın Kooperatiflerinin başarılarını, etkilerini ortaya koymak (bunun için materyaller hazırlamak, 

toplantılar organize etmek, medyayı iyi kullanmak, kadın kooperatiflerinin etkisini gösteren 

bölgesel ve ulusal düzeyde raporlar hazırlamak) 
- Çeşitli kuruluşlarla iyi işbirliği örneklerinin raporlanması ve yaygınlaştırılması   

- Destek ve Hibe Programlarıyla ilgili Araştırma ve Raporlar (ilgili programlar, Kadın 

Kooperatiflerinin erişim düzeyi, yararlanılan programların kullanılabilirliği ve faydası, vb) 

- Resmi görüşmeler – ilgili temel bakanlıklarla 

- Bölgesel bilgilendirme toplantıları (bölgesel düzeyde ortak çalışma, yerel yönetimlerin, yetkililerin 

çağrıldığı ortak toplantıalr organize etme) 

- Ortak bir vizyon oluşturmak 

- Tanıtım çalışmaları: reklam filmleri, kamu spotları (GTB vs ile), bilboardlar, poster ve broşürler 

- Medya iletişimi: yerel ve ulusal basın, sosyal medya  
 

Kimlerle işbirliği yapabiliriz?  
- Bu konuda duyarlılığı olan, kadın kooperatiflerini bilen, halihazırda işbirliği yaptığımız Belediyeler, 

Valilikler, milletvekilleri, diğer yetkililer ve etkili kadınlar 

- Belediyeler Birliği, Milli Kooperatifler Birliği, vb 

- Medya, basın kuruluşları 

- Kadın kuruluşları, STK’lar 

- ILO, OXFAM, vb uluslararası kuruluşlar 

- Kadın Meclisleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi yerel platformlar 

- Akademisyenler, hukukçular, uzmanlar 
 

Kooperatifler olarak neler yapabiliriz?  
- Kooperatiflerimizin yaptıklarını, başarılarını raporlamak 

- Yerel basınla işbirliği 

- Yerel düzeyde işbirlikleri oluşturmak, yereldeki kurumları (kamu, özel sektör) ziyaretler, 

görüşmeler 
- Yakındaki kooperatiflerle güç birliği 

- Yapılan çalışmaları sürekli paylaşmak 

- Yerel platformları harekete geçirmek (TOBB kadın girişimci kurulları, kadın meclisleri, vb gibi) 
 

Simurg/KİA olarak neler yapabiliriz?  
� Kadın kooperatiflerinin toplumsal cinsiyet duyarlılıklarının, kadınların katılımı ve temsili 

konusundaki kapasitelerinin, kadınları güçlendirmeye ve kooperatifçilik ilkelerine bağlılıklarının 

güçlendirilmesi,  

� Kadın kooperatiflerinin savunuculuk kapasitelerinin hem SİMURG içinde hem de kendi içlerinde 

geliştirilmesi, yerel ve ulusal düzeydeki faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinin 

sağlanması, 



� Kadın kooperatifleri hareketinin savunuculuk faaliyetleri için ortak bildiri, raporların ve diğer 

materyallerin (broşür vb.) hazırlanması, 

� Kadın kooperatiflerine yönelik farkındalığın artırılması için ulusal düzeyde kampanyalar 

düzenlenmesi; örneğin kadın kooperatiflerinin başarılarına ve etkilerine ilişkin materyallerin 

medya kanalıyla (basın toplantıları, sosyal medya vb.) yaygınlaştırılması. Kadın girişimcilerle 

işbirliği yapılması ve kadın kooperatiflerini desteklemelerinin sağlaması. 

� Kadın kooperatiflerinin karşılaştığı mevzuata dayalı güçlüklerin giderilmesi için ulusal düzeyde ve 

sürekli lobi faaliyetleri düzenlenmesi, aşağıdaki örnekleri bulunan savunuculuk faaliyetleri 

geliştirilmesi: 
o Doğrudan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1. maddesinin değiştirilmesine yönelik 

çalışmalar  

o Kadın kooperatiflerine ilişkin araştırma ve anket sonuçlarının ortaya koyduğu rakamların 

ve etkilerin yetkililerle paylaşılması 

o İlgili bakanlıkları ve diğer paydaşları hedefleyen geniş ölçekli imza kampanyaları, 

o İlgili bakanlıklarla, milletvekilleri ile resmi birebir ve ortak görüşmeler 

� Erken çocuk bakımı ve eğitimi gibi toplumsal hizmet sağlayan kadın kooperatifleri özelinde; 

o Doğrudan MEB, ASPB ve diğer ilgili merkezi ve yerel yetkilileri hedefleyen koordine lobi 

faaliyetleri (resmi görüşmeler, imza kampanyaları vb.) düzenlenmeli, 

o Toplumun bu hizmetlerin bir “hak” olduğunu ve önemini anlamasına ve kadın 
kooperatiflerinin bu ve diğer (kadınların ve çocukların diğer hizmetlere erişimi, afete 

hazırlık, engellilerin tespiti, yoksulların belirlenmesi vb.) hizmetlerinin tanıtılmasına 

çalışılmalı, 

o Bunlar için film, kamu spotu, poster vb. görsel materyaller geliştirilmeli ve medya (sosyal 

medya ve diğer kanallar) kampanyaları ve basın yoluyla yaygınlaştırılmalı (Örneğin GTB 

ile kamu spotu hazırlanabilir); eğitim, seminer vb. etkinlikler düzenlemeli; fuar, festival 

vb. olanaklardan yararlanılmalı. 

o Bu doğrultuda Simurg, KIA ve KEDV işbirliğinde ilgili Bakanlıkların yanı sıra Belediyeler, 

kadın STK’ları, ILO ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirilmeli. 

� Kadın kooperatiflerinin aşağıda örnekleri bulunan yerel ve bölgesel savunuculuk faaliyetleri 
desteklenmeli ve duyurulmalı: 

o Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerine ve etkilerine ilişkin yerel raporlar hazırlanması ve 

yereldeki yetkililerle paylaşılması 

o Belediye, muhtarlar vb. diğer yerel paydaşlarla işbirlikleri geliştirme 

o Kadın kooperatiflerinin Kent Konseylerine, TOBB Kadın Girişimciler İl Kurullarına katılması 

ve önceliklerini buralarda gündeme getirmeleri ve desteklerini mobilize etmeleri 

o Bölgesel düzeyde kooperatifler arası ortak savunuculuk faaliyetleri (deneyim 

paylaşımlarının düzenlenmesi ve yetkililerin davet edilmesi, ortak kalkınma ajanslarının 

ziyaret edilmesi, belediyelerle bölgesel bilgilendirme toplantıları organize edilmesi, özel 

sektör, STK’lar vb. ile bölgesel işbirlikleri geliştirme) 
� Kadın kooperatiflerinin savunuculuk faaliyetleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilmesi 

� Savunuculuk faaliyetleri kapsamında ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili bakanlıklar, milletvekilleri, 

bürokratlar, hâlihazırda kadın kooperatifleri ile işbirliği yapan belediyeler, valilikler, lider 

pozisyonlardaki kadınlarla işbirliği yapılması 

� Kooperatif sektöründeki farklı bölgesel ve ulusal birliklerde (Milli Kooperatifler Birliği, Tarım 

Kooperatifleri ile ilgili birlikler vb.) kadın kotası uygulanmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri 

yapılması 

� Benzer uluslararası deneyimlerin (ILO, OXFAM gibi) tespit edilmesi, bunlarla diyalog geliştirilmesi, 

bu deneyimlerin savunuculuk faaliyetlerinde kullanılması 



 

Katılıcımcı  Kooperatifler ve Bulundukları İller 
KK İl Kooperatif Adı 

1 Adana S.S. Verim Kadın Kültür ve İşletme Kooperatifi   

2 Adıyaman S.S. Bethesna Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

3 Adıyaman Besni Aktif Kadınlar Kooperatifi 

4 Alanya S.S. Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

5 Amasya Merzifon S.S.Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi üretim ve işletme kooperatifi  

6 Ankara S.S. Ankara Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

7 Ankara AKEKA Kadın Üretim ve Satış Kooperatifi  

8 Ankara Nallıhan Han-İpek Kooperatifi  

9 Antalya S.S Turizm,Gıda, Çevre Kadın Girişimi Üretim ve İşletim Kooperatifi- ANTALYA 

10 Antalya S.S.Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

11 Aydın Didim S.S Didim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 

12 Çanakkale S.S.  Karabiga Kadın Kültür Çevre ve İşletme Kooperatifi 

13 Çanakkale S.S.Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

14 Datça,Muğla Balıkçılar Kooperatif Girişimi 

15 Denizli Hanımeller  Tüketim kooperatifi 

16 Diyarbakır SS Umut Işığı  Kadın Çevre Kültür ve İşletme kooperatifi 

17 Diyarbakır SS Kibele Kadın Çevre Kültür ve İşletme kooperatifi 

18 Düzce S.S Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

19 Eskişehir SS Narçiçeği Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

20 Eskişehir Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

21 Eskişehir Mihailgazi Tarımsal kalkınma Kooperatifi 

22 Hatay  Defne Kadin Girisimi Uretim Ve Isletme Kooperatifi 

23 Isparta SS Gülümse Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

24 İstanbul S.S Kartal Kadin Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

25 İstanbul S.S. Tomurcuk Eğitim Kültür Dayanışma ve İşletme Kooperatifi 

26 İstanbul SS Harmoni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

27 İstanbul SS İlk Adım Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

28 İstanbul Sarıyer S.S Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

29 İzmir S.S. Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

30 İzmir S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

31 İzmir SS Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

32 İzmir S.S.Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

33 İzmir Datça-Balıkçı kadınlar kooperatif girişimi 

34 İzmir Bergama Bergama kooperatif girişimi 

35 İzmir Bornova Bornova kadın Girişimi ve üretim işletme Kooperatifi 

36 İzmir Çeşme ÇEŞKA S:S. Çeşme Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi 

37 İzmir Menemen Menemen Kadın Kooperatifi 

38 İzmir Ödemiş Avukma Üreten Kadınlar Kooperatifi 

39 İzmir Ödemiş S.S. Ödemiş Yöresi Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

40 İzmir Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkıma Kooperatifi  

41 İzmir Selçuk Selçuk Kooperatif girişimi 

42 İzmir Tire Tire kadın el emeği koop. 

43 Manisa Mabez Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür İşl.Kooperatifi 

44 Mardin Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezi-Mardin 

45 Mardin Nusaybin Kadın Komün Kooperatifi 

46 Mardin SS İpek Yolu Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

47 Mersin Mersin Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi  

48 Mersin Demeter Kadın Kooperatifi Girişimi  



49 Muğla Gökova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

50 Muğla Bodrum SS Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

51 Şanlıurfa Mezopotamya Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

52 Trabzon S.S Yomra Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi 

53 Trabzon Sınırlı Sorumlu Trabzon Kadın Girişim Üretim ve İşletme Koop.  

54 Trabzon Sınırlı Sorumlu Trabzon Kadın Girişim Üretim ve İşletme Koop.  

55 Trabzon Trabzon Kadın Kooperatifi / Trabzon 

56 Artvin S.S Artvin Kadın Girişimciler Turizm Geliştirme ve İşletme Kooperatifi  

57 Rize S.S Ardeşen Kadınları El Sanatları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  

58 Van SS Bostaniçi Kadın Destek Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi  

59 Van XAVESOR Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  

60 Zonguldak Devrek S.S. Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çalakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Koop. 

 


