Kooperatifler Neden Farklı?
Kooperatifler, vatandaşlarımızın gönüllü olarak bir araya
gelmesiyle oluşan hem bir sivil toplum örgütü niteliğine
hem de bir ekonomik işletme karakterine sahip kuruluşlardır. Bu iki özelliği aynı anda bünyesinde barındırmaları nedeniyle kooperatifler “farklı bir işletme modeli”
olarak kabul edilirler. Kooperatifçiliğin yedi temel ilkesi,
kooperatifleri diğer işletme türlerinden ve sivil toplum
kuruluşlarından ayırır:
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Gönüllü ve herkese açık ortaklık:

2

Demokratik kontrol:

3

Kooperatifler, cinsel, sosyal, etnik, siyasal ve dinsel ayrım gözetmeksizin herkese açıktır.

Kooperatif işletmelerde kontrol ortaklarındır ve kararlar ortaklar tarafından verilir. Her ortağın yalnız bir oy
hakkı vardır.

Ortakların ekonomik katılımı:

Ortaklar kooperatifin sermayesine adil biçimde katılırlar, fakat işletme fazlasından sermaye katkılarına göre
değil, kooperatifle yaptıkları işlemler oranında yararlanabilirler.
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Özerklik ve bağımsızlık:
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Eğitim, öğretim ve bilgilendirme:
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7

Kooperatifler; kendi kendine yardıma dayalı, kamudan
bağımsız ve ortakları tarafından yönetilen ve kontrol
edilen özerk işletmelerdir.

Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü
Modern anlamda ülkemizdeki ilk kooperatifçilik uygulamasının, 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kurulan
“Memleket Sandıkları” ile başladığı kabul edilmektedir.
Cumhuriyet döneminde ise, kooperatifçilikle ilgili yasal
ve fikri alt yapı geliştirilmiş ve yurt genelinde çağdaş
bir kooperatifçilik akımı başlatılarak uygulamaya konulmuştur.
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü; 08/06/2011 tarih
ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı
KHK’dan aldığı yetkiler doğrultusunda, köklü bir geçmişe sahip olan ülke kooperatifçiliğinin geliştirilmesi için
yaklaşık 8 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

“Türk kooperatifçiliğini güvenilir, verimli, etkin
ve sürdürülebilir ekonomik girişimler yapısına
ulaştıran bir kurum olmak.”

Misyonumuz

"Kooperatiflere yönelik politika ve stratejileri
belirlemek, kuruluş, işleyiş, denetim, destek,
bilgi-işlem, yasal altyapı, bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektir."

Kooperatifler, ortakları ve yöneticilerini eğitir; toplumun genelini, gençleri ve kanaat önderlerini kooperatifçiliğin özü ve yararları konusunda bilgilendirirler.

Kooperatifler arası işbirliği:

Kooperatifler; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
örgütlerle birlikte çalışarak ortaklarına daha etkin biçimde hizmet sunarlar.

Topluma karşı sorumluluk:

Kooperatifler, ortakları tarafından onaylanan politikalar aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma ve istihdam için
çevreye duyarlı şekilde çalışırlar.
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Kooperatifçilik Geliştirme ve
Uyum Eğitimi Programı
(KOOP-GEP)

KOOP-GEP Nedir?

Program Eğiticileri

Kısa adı “KOOP-GEP” olan “Kooperatifçilik Geliştirme
ve Uyum Eğitimi Programı”, ülke kooperatifçiliğimizi
geleceğe hazırlayan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında hazırlanan bir eğitim
programıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “Öğretim Programları”ndan
“Yaygın Eğitim Programları” bölümünde “Programlar
ve FOET Kodları” altında “Muhasebe ve Finansman”
alanında yayınlanan program, yurt genelinde uygulanmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle 15 bini aşkın kursiyer
bu eğitimlere katılmıştır.

Eğitimler, üniversitelerde kooperatifçilik alanında ders
veren öğretim elemanları ile muhasebe ve finansman
alanında eğitim almış öğretmenler veya bu alanlarda
sektör deneyimi bulunan meslek elemanları tarafından
verilebilir.

Programın Amacı
KOOP-GEP, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin
iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip kooperatifçilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?
Programa, kooperatif ortakları ile kooperatif-lerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışan veya çalışmak isteyen en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış kişiler katılım sağlayabilir.

Nereye Başvurulur?
Eğitim programına katılmak isteyenlerin, bulundukları
ya da eğitim almak istedikleri il veya ilçedeki Halk Eğitim Merkezine başvurması gerekmektedir. Toplam 12
geçerli başvurunun iletilmesiyle program açılmaktadır.
KOOP-GEP kapsamındaki eğitimler Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatifler veya üst
kuruluşlarının göstereceği uygun mekânlarda da verilebilmektedir.

“Kooperatif İşletmeler,

Eğitim Dokümanları
Programa katılacaklar, “KOOP-GEP Eğitim Kitabı”na
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün “http://koop.gtb.
gov.tr” internet sitesinin “Projeler” bölümünde yer
alan KOOP-GEP sayfasından veya Milli Eğitim Bakanlığının ”http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_
modul/moduller_pdf/Kooperatifler.pdf” inter-net adresinden ulaşabilirler.
Ayrıca, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün KOOP-GEP
sayfasından “Program İçeriği”, “Halk Eğitim Merkezi
Kursiyer Ön Kayıt Formu”, “Örnek Ders Programı” ve
“Örnek Kurs Bitirme Belgesi”ne de erişebilinir. Kooperatifçilikle ilgili diğer dokümanlara ise “Yayınlar” bölümünden ulaşılması mümkündür.

Eğitim Programı
Program kapsamında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan “Örnek Ders Programı” uygulanmaktadır. Bu çerçevede işlenecek konulardan bazıları şunlardır:
• Kooperatiflerin tanımı ve özellikleri,
• Uluslararası Kooperatifçilik İlkeleri,
• Kooperatiflerin kalkınmadaki rolü,
• Kooperatiflerin sermaye şirketlerinden, vakıf ve
derneklerden farkı,
• Kooperatif türleri,
• Kooperatifler için strateji oluşturma,
• Kooperatif anasözleşmesi ve kurucu ortaklık,
• Kooperatiflerin kuruluş ve izin işlemleri,

Daha İyi Bir Dünya
Kurar”

• Kooperatiflerin tescil ve ilanı,
• Kooperatiflerin kuruluş genel kurulu ve kuruluştan
sonra yapılması gerekenler,
• Kooperatife ortak olma, ortaklıktan çıkma veya çıkarılma ve itiraz yolları,
• Kooperatif ortağının hak ve yükümlülükleri,
• Ortaklığın sona ermesi ve ortaklarla hesaplaşma,
• Kooperatiflerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi,
• Kooperatiflerin dağılması ve tasfiyesi,
• Kooperatif genel kurulunun yetkileri ve yetki devri,
• Genel kurulunun toplantıya çağrılması, gündem, karar ve oylama usulleri,
• Genel kurulda ibra ve diğer işlemler,
• Kooperatif yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları,
• Kooperatiflerde denetimin amacı ve önemi,
• Kooperatif denetim kurulunun görev ve sorumlulukları,
• Kooperatiflerin defter tutma usul ve esasları,
• Kooperatif muhasebesi.

Kurs Bitirme Belgesi
Eğitim süresince devam zorunluluğu bulunan Program
sonunda edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı
olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika verilecektir.

Detaylı Bilgi
KOOP-GEP ile ilgili olarak detaylı bilgiye Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün
“http://koop.gtb.gov.tr” internet adresinin “Projeler” bölümünde yer alan KOOP-GEP sayfasından veya
0 312 449 46 00-01 numaralı telefonlarından ulaşabilirsiniz.

