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Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 

 

Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarım 

ile uğraşanların/kırsal alanda yaşayanların yaşam 

düzeylerini yükseltmenin ve kırsal kalkınmayı sağlamanın en 

önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde 

örgütlenmesidir.  

 

Kırsal ve tarımsal kalkınma bireysel faaliyetlerden çok 

dayanışma ve örgütlenme sonucunda sağlanabilir. Bu 

nedenle kırsal alanda/tarımda örgütlenme önemlidir.  

 



Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 

  

 

Türkiye’de çalışan her 3 kadından 1’inin çalıştığı tarım 

sektöründe de kadınların sorunlarının çözümünde, 

girişimcilik ve pazarlama faaliyetlerinde daha fazla yer 

almasında örgütlenme en önemli araç olacaktır. 

 

Ülkemizde kırsal alanın temel uğraşı alanı olan tarımsal 

üretimde kadın emeği %50’lere varan oranlarda rol 

oynamaktadır. Fakat, kadınlar pazarlama ve girişimcilik 

açısından ne yazık ki çok zayıf ve geri durumdadır. 

Kadınlar kırsal alanda girişimcilik rollerini ortaya 

koyamamaktadır. Kredi kullanabilen kadınların oranı %1’i 

bile bulmamaktadır. 
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Tarımda istihdama katılan tarımın ana aktörleri olan  

kadınların mutlaka ekonomide daha fazla yer alması 

gerekmektedir. 

 

Bu nedenle kırsalda kadınlar güçlerini birleştirerek 

kooperatifleşme yoluna gitmelidir. 

 

Karar alma süreçlerine katılım,  

Yönetici konumda olma,  

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olma yoluyla desteklerden 

daha fazla yararlanma,  

Başta kooperatif olmak kaydıyla tüm örgütlenme 

modellerini uygulamaya aktarabilme tarımda kadın 

örgütlenmesinin ana unsurları olmalıdır.  

 

  



Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 

Kırsalda Kadınlar İçin Kooperatifler  Hangi Görevleri Üstlenir? 

 

Kadınları daha etkin ve aktif hale getirebilir. Kooperatiflerde 

kadın üyelerin varlığını artırabilir 

Kadınların kaynaklara daha fazla erişimini sağlayabilir. 

Kadınların pazarlama süreçlerinde daha fazla yer almalarına 

katkıda bulunabilir.  

Uluslararası kaynaklara erişebilme açısından kadınlara 

kolaylaştırıcılık yapabilir. 

Yerel yönetimler ve mülki idarenin desteğini sağlayabilir ve bunu 

daha da artırabilir.  

 

  



Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 

 Kırsalda kadınların bir araya gelmeleri ve ortak iş yapmada 

farkındalıkların oluşturulmasına ve artırılmasına katkıda 

bulunabilir.  

 Kooperatifler aracılığıyla kadınlar özgüven kazanır, 

dayanışma yoluyla ekonomik birliktelik sağlanabilir.  

 Kırsaldaki kadınlar açısından en önemli sorunlardan birisi 

sosyal güvencesizlik olup, sosyal güvenlik kapsamına dâhil 

olamamalarıdır. Etkin ve aktif kooperatifler aracılığıyla 

kadınlar sosyal güvenlik uygulamalarına dahil olabilir.  

 Kooperatifler kırsalda kadınların eğitimlerine, mesleki 

beceri edinmelerine ve böylece kalifiye işgücü haline 

gelmelerine de katkıda bulunabilir. 

 

 

  



• Bakanlığımızca kırsal kesimde yaşayan 
kadınlara götürülen hizmetlerde eğitim ve 
yayıma, bilinçlendirme ve 
kooperatifleşmeye önem verilmektedir. 

 

• Kırsal kesimde yaşayan ve yoğun olarak 
tarımsal üretime katıldığı halde, kırsal 
kesime götürülen hizmetlerden çok kısıtlı 
olarak yararlanabilen kadın çiftçilere; 
tarımsal ve ev ekonomisi konularında 
eğitim - yayım hizmetleri verilmekte, 
çeşitli projelerle onlara destek 
sağlanmaktadır. Kırsalda yaşayan kadına 
yönelik yürütülen tüm çalışmalar 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin 
Giderilmesi, Girişimciliğin ve 
İstihdamın Artırılması esasına 
dayanmaktadır. 

 

         Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 



 Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerinin  bulunduğu 
yerlerdeki kadın çiftçilere genel 
kooperatifçilik ve kooperatifin 
faaliyet alanına giren konularda 
eğitimler verilmekte,  bu 
çerçevede kadın çiftçilerin var 
olan kooperatiflere üye 
olmaları, üye olanların 
kooperatif içinde etkin hale 
getirilmelerine destek 
sağlanmaktadır. 
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 Eğitim Konuları 

• Genel kooperatifçilik 

• Hayvan bakımı ve beslenmesi 

• Hayvan hastalıkları 

• Sağım tekniği ve hijyeni 

• Hijyenik süt üretimi 

• Sütün çeşitli şekillerde 

değerlendirilmesi  

• Ahır bakımı ve temizliği 

• Koyun yetiştiriciliği 

• Arıcılık 

• Seracılık vb. 
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• Bakanlığımız bünyesinde 2004 
yılından itibaren kadınlar 
tarafından kurulan ve üyelerinin 
çoğunluğu kadınlardan oluşan 
43 Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi bulunmakta olup, 
21 kooperatif Bakanlık 
tarafından desteklenmiştir. 

  

• 2004 yılından bugüne kadar  

 10.332 çiftçi toplantısında  

     51.434 kadın çiftçi bu   
toplantılarda eğitim almıştır. 

 

          

  

          Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 



• Bakanlığımız Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği arasında 
14 Mayıs 2012 tarihinde Kadın 
Çiftçi Eğitimi İşbirliği 
Protokolü imzalanmıştır. 

• Protokol kapsamında pilot 
illerin eğitici eğitimi 
tamamlanmış olup, pilot illerde 
en az 100 kadın çiftçiye Kadın 
ve Kooperatifleşme 
konusunda eğitim verilecektir.  
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KADIN ÇİFTÇİ EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE KADIN 

ÇİFTÇİLER KOOPERATİFLEŞME KONUSUNDA EĞİTİLECEKTİR 
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KADIN ÇİFTÇİLERE ve KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEKLERDEN 

FAYDALANMASI KONUSUNDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMAKTADIR 

 

  

 2006 yılından beri 
uygulanmakta olan Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
kapsamında % 50 hibe 
kısmında, proje sahibinin 
kadın çiftçi olması 
durumunda proje ön 
değerlendirmesine göre +2 
puan verilmekte, eğer bu 
kadın çiftçi tarımsal amaçlı 
kooperatif ve birlik üyesi ise 
+4 puan verilmektedir. 
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KADIN ÇİFTÇİLERE ve KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEKLERDEN 

FAYDALANMASI KONUSUNDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMAKTADIR 

 

• Makine ekipman alımlarının 
desteklenmesinde çiftçilik 
yapan kadın girişimciler 
müracaat ettiklerinde 35 çeşit 
makineden % 50 hibe 
alabilmektedir. Bu kapsamda 
yaklaşık 5000 kadın çiftçi 
makine ekipman desteğinden 
faydalanmıştır. 

• Avrupa Birliği Katılım Öncesi 
Mali Yardım (IPARD) 
kapsamında proje kabulü 
yapılan 20 ilimizde, yine kadın 
çiftçilerimize ve girişimcilerimize 
yönelik pozitif ayrımcılık 
yapılmaktadır. 
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KADIN KOOPERATİFLERİNE PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ 

VERİLMEKTEDİR 

   2011 yılı içinde Eskişehir’deki iki 
kadın kooperatifimize Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (BM) 
Küresel Çevre Fonu Küçük 
Destek Programı  kapsamında 
“Toprak Bozulması” ve “Biyolojik 
Çeşitlilik” konusunda  proje 
hazırlanması, sunulması, eş 
finansman konularında gerekli 
yardımlar sağlanmış ve böylece 

girişimci, önder, başarılı 
kadınlarımız harekete geçirilmiştir. 
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KADIN KOOPERATİFLERİNE YURT DIŞINDA EĞİTİME KATILMA 

İMKANI VERİLMEKTEDİR 

• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve Japonya Uluslararası İşbirliği 
Ajansı    arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde, 

    “Genç Liderler Programı” 
kapsamında; 

 

• 2010 ve 2011 yılında Japonya’ 
da düzenlenen Tarımsal/Kırsal 
Kalkınma Kursu”na “Kadın 
Çiftçiler Yarışıyor” Bilgi ve Proje 
Yarışma’sında dereceye giren 
çiftçiler, başarılı kadın 
kooperatif yöneticileri, üyeleri 
ile örnek, lider, girişimci kadın 
çiftçiler katılmıştır. 
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KADIN KOOPERATİFLERİNE ULUSAL –ULUSLARARASI PANEL ve 

KONFERANSLARDA YER VERİLMEKTEDİR 

  2011 yılında Eskişehir’de 

“Türkiye ve Japonya’da 

Tarımsal Örgütlenme” 

 

 2012 yılında Ankara-Ayaş’ta 

“Türkiye ve Japonya’da Çiftçi 

Örgütlenmesinin 

Karşılaştırılması” konulu 

panellerde bilgi ve deneyim 

paylaşımı sağlanmıştır. 
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   05-08 Aralık 2012 

tarihinde Antalya/Expo 

Center’da tarım 

sektörünün en önemli 

çalışanı olan "kadınlara" 

yönelik Türk ve yabancı 

konuşmacılarla Tarım 

sektöründe Kadın 

Örgütlenmesi konusu 

masaya yatırıldı.   

ULUSLARARASI  “ÜRETİMDE BİZ DE VARIZ" TARIM, KADIN ve 

ÖRGÜTLENME KONFERANSI DÜZENLENDİ 
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BAŞARILI KADIN KOOPERATİFLERi ÖDÜLLENDİRİLMEKTEDİR 

  15 Ekim Dünya 

Çiftçi Kadınlar 

Günü’nde başarılı 

kadın kooperatifleri 

ödüllendirildi. 
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KADINLARIN ÖRGÜTLENMESİ KONUSU EYLEM PLANINDA YER 

ALMAKTADIR 

 2012 yılında Kırsal Alanda 
Kadının Güçlendirilmesi 
Eylem Planı hazırlanarak 
kurum, kuruluş ve sivil toplum 
kuruluşları ile paylaşılmıştır.. 
Eylem Planı ile kurum ve 
kuruluşlar arası işbirliği ile 
önemli adımların atılması 
planlanmaktadır. Çünkü Eylem 
Planı içerisinde Kadın ve 
Örgütlenme konusunda 
önemli tedbirler belirlenmiş 
olup, bununla ilgili faaliyetler 
ortaya konmuştur. 
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KADINLARIN KOOPERATİFLEŞMESİ KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİ 

BELGESİNDE YER ALMAKTADIR 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
koordinatörlüğünde paydaş 
kuruluşlardan biri olan 
Bakanlığımızla ortaklaşa 
yürütülen çalışmalar sonucunda, 
ilgili kurum ve kuruluşların 
katkıları da alınarak, “Türkiye 
Kooperatifçilik Stratejisi ve 
Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
Belgedeki stratejik hedeflerden 
biri Kadınlarımızın girişimcilik 
kabiliyetlerinin arttırılması ve 
ekonomide bir aktör olarak yer 
almalarının sağlanması için 
kooperatifler çatısı altında 
örgütlenmeleri yönünde 
çalışmalarda bulunulacaktır. 
şeklindedir. 

 

T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

       Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

  

TÜRKİYE  

KOOPERATİFÇİLİK 
STRATEJİSİ  

VE 

EYLEM PLANI 

2012–2016 
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SONUÇ olarak; 

 

 Politik mekanizmaları etkileyebilmek, 

 Kırsalda yaşayan kadınları vasıfsız aile işçiliği 

statüsünden çıkarmak,  

 Kadınların toplumsal ilişkiler sistemindeki ağırlığını 

artırmak, 

 Yoksulluk ve işsizlik sorununun çözümüne ve kırsal 

kalkınma sürecine katkıda bulunmak için kırsalda 

çalışan kadınların kooperatifleşmesine olanak 

sağlamak önemli olacaktır.  
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Kadının kırsal alanda örgütlenmesini arttıracak ve teşvik 

edecek şekilde yapılan uygulamalar istihdamın artırılması 

için gereklidir ve özellikle önem verilmelidir. 

 

 Tarımda küçük işletmelerin örgütlenmesi ve küresel 

sürece katılımlarının desteklenmesi, etkin çalışmalarının 

sağlanması,  

 Tarımsal alanda var olan örgütlenmelerin toplumsal 

cinsiyet dengeli hale getirilerek güçlendirilmesi, 

 Kırsal kesimdeki kadınların kaynak ihtiyacının 

karşılanması için uygun finansman koşullarının 

yaratılarak geliştirilmesi/yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri 

 

 Örgütlenme öncesi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları şartı 

getirilmeli. Yapılacak eğitimlerin güncel, uygulamaya dönük,  

motivasyon sağlayacak şekilde uzman kişilerce yapılmalı ve 

kadınlar ve erkeklerin farkındalık düzeyi artırılarak, 

aktivitelerini engelleyecek unsurları sorgulayabilmeleri 

sağlanmalıdır.  

 Var olan kooperatiflerde kadın temsilinin artırılması için kota 

uygulaması şartı konulmalı, örgütlenme açısından başarılı 

örnekler görünür hale getirilmelidir. 

 Kooperatifler arası işbirliği ve koordinasyona önem 

verilmelidir. 

 Bilgi ve deneyim paylaşımı için yurt içi ve yurt dışı inceleme 

ziyaretleri yapılmalıdır. 
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    “BİR ARAYA GELMEK BİR BAŞLANGIÇTIR,  

BERABERLİĞİ SÜRDÜRMEK BİR İLERLEMEDİR.  

           BERABER ÇALIŞMAKSA BAŞARIDIR.” 

  

H.FORD 
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