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ÖNSÖZ 

Yönetim kurulu olarak, Türkiye’deki en köklü çiftçi örgütlenmesi içerisinde bulunmanın verdiği güçle ve 

bu yapıyı oluşturan çiftçilerimize hizmet etmenin yüklediği sorumluluk bilinciyle KÖY-KOOP Merkez 

Birliği’nin 3 yıllık stratejik planını hazırladık.  

Stratejik planlama yaparak hedeflerimizi net bir şekilde tanımlamanın yanında hedeflerimize hangi 

yollardan, hangi kaynaklarla ve kimlerle ulaşabileceğimiz konusunda bir yol haritası oluşturabildik.  

Uzun bir çalışma ve yoğun bir emeğin sonucunda oluşturulan 2022-2024 Dönemi Köy-Koop Merkez 

Birliği Stratejik Planı’nın tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, süreç içerisinde çaba sarf eden 

bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

 

 

Genel Başkan 

  Eray ÇİÇEK 
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

1.1. Amaç ve Kapsam 

Diğer tüm örgütler gibi, kooperatif merkez birlikleri de başarılı olabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak 

için planlar geliştirmeli, değişen koşullara uygun olarak güncellemeli, titizlikle uygulamalı ve belirli 

aralıklarla uygulama sonuçlarını kontrol ederek değerlendirme yapmalıdır.  

Plan “bir işin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen”, planlama ise söz konusu “planı 

hazırlama işi” olarak tanımlanır. Buradan anlaşılacağı üzere plan bir tasarıdır ve uyulacak düzeni 

gösterir. 

Strateji “izlenen yol”, stratejik plan ise izlenen yola ait olan unsurlar şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla 

stratejik plan “yol haritası” olarak anlaşılmalıdır. Stratejik planı sıradan bir yol haritasından farklı kılan 

nitelikleri arasında hazırlık süreci, hazırlayan ekibin yapısı, planın kapsamı, ilişkin olduğu kuruma 

özgünlüğü gibi çeşitli hususlar sayılabilir. 

Stratejik planı bir örgütün bulunduğu nokta ile olmak istediği dolayısıyla varmak istediği nokta 

arasındaki yolu tanımlayan bir plan olarak tanımlamak da olasıdır. Stratejik plan bir örgütün orta ve 

uzun vadeli amaçlarını, temel ilkelerini, değerlerini, politikalarını, hedeflerini, önceliklerini, performans 

ölçütlerini, izlenecek yol ve kullanılacak yöntemleri, yararlanılacak kaynakları ve kaynak dağılımlarını 

içeren bir belgedir. Stratejik plan belirlenen hedeflere hangi sürelerde, hangi kaynaklarla ve nasıl 

erişilebileceğini ve bunun nasıl izlenerek değerlendirilebileceğini ortaya koyar. 

Bir stratejik planın işe yaraması için kesinlikle günü kurtarmaya yönelik bir plan şeklinde değil, doğru 

verilere dayalı, sorumlu bir ekiple ve uzun vadeli beklentiler dikkate alınarak hazırlanması 

gerekmektedir. Başka örgütlerden kopyalanarak geçiştirilecek bir stratejik planın kimseye bir faydası 

olamaz. 

Kooperatif merkez birliklerinde yöneticiler, personel ve ortaklar tarafından benimsenmeyen stratejik 

planlar en yetkin uzmanlar tarafından planlansalar dahi beklenen faydaları sağlamayacaktır. Bu 

nedenle mutlaka yöneticilerin (yönetim kurulu üyeleri ve yönetici personel) ile ortakların planlama 

sürecine dahil edilmesi ve planlamaya katılamayanlara anlaşılacak dille anlatılması ve benimsetilmesi 

gerekir. Ayrıca unutulmaması gereken önemli hususlardan birisi, stratejik planın bir kereye mahsus 

olarak hazırlanan bir belge olmadığı, tam tersine, değişen koşullar dikkat alınarak sürekli güncellenen 

dinamik bir plan olması gerektiğidir.  

Bu çalışmayla KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022-2024 dönemi stratejik planının hazırlanması 

amaçlanmıştır. Hazırlanan stratejik plan ile Birliğin aşağıda sıralanan faydaları elde etmesi 

beklenmektedir: 

 Kaynaklardan en etkin biçimde yararlanmak 

 Birliği sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek 

 Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği tanımlamak 

 Stratejik yönetimi mümkün kılmak 

 Kurumsal kültür ve kimliği yaratmak ve geliştirmek 
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Hazırlanan stratejik planda aşağıda belirtilen hususların yer almasına ve her birinin ayrıntılı biçimde 

açıklanmasına çalışılmıştır.  

 Durum analizi 

 Vizyon, misyon, temel ilke ve değerler 

 Stratejiler (stratejik amaçlar) ve hedefler 

 Eylem planı, başarı göstergeleri ve tahmini bütçe 

 İzleme ve değerlendirme süreci 

1.2. Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik planlama Şekil 1.1’de görülen akışla gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1.1 Stratejik plan hazırlama süreci 

Akış şemasından anlaşılacağı üzere, ilk yapılan iş yönetim kurulunun bir stratejik plan hazırlama 

konusunda genel kurula öneride bulunma kararının alınması olmuştur. Bu konuda TAKBİ Projesi 

danışmanları ile ön çalışmalar yapılmış ve karar bu doğrultuda alınmıştır. İlk genel kurulun gündemine 

alınan bu konu genel kurulca benimsenerek onaylanmıştır. Akabinde yönetim kurulu hazırlık 

çalışmalarını başlatmıştır.  

Yönetim kurulunun stratejik plan 
hazırlama önerisini sunması

Genel kurulun stratejik plan hazırlama 
önerisini onaylaması

Hazırlık çalışmalarının yapılması

1) Ekibin oluşturulması

2) İhtiyaçların belirlenmesi

3) Zaman planlamasının yapılması

Durum analizinin yapılması

1) Sektör analizi

2) Kurumsal analiz

3) Paydaş analizi

4) Mevzuat analizi

5) GZFT analizi

Planlama

1) Vizyon, misyon, değerler, ilkeler

2) Amaçlar, hedefler, başarı göstergeleri

3) Eylemler

4) Tahmini bütçe

5) İzleme ve değerlendirme süreci

Genel kurulun onayına sunma
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Hazırlık aşamasında yapılan ilk iş bir planlama ekibinin kurulmasıdır. Yönetim kurulu planlama ekibine 

yönetim kurulu ve personelden temsilciler seçip görevlendirmiştir. Daha sonra planlamada kullanılacak 

ekipman, belge vb. unsurlar tespit edilmiş ve zaman planlaması yapılmıştır.  

Planlama ekibi ilk olarak Türkiye’de sektör analizini yapmıştır. Bunun için tarımın ve tarımda 

örgütlenmenin durumu incelenmiş ve bu hususta Tarım ve Orman Bakanlığı ve değişik kurumların 

kaynaklarından faydalanılmıştır. Yakın bir geçmişte kurumsal analiz, paydaş analizi, GZFT analizi, 

mevzuat analizi ve üst belge analizi yapıldığından yeniden yapmaktan vazgeçilmiş, mevcut sonuçlardan 

faydalanma yoluna gidilmiştir. 

Durum analizi tamamlandıktan sonra planlama aşamasına geçilmiştir. Birliğin yönetim kurulu ve 

personelin de katıldığı bir mini çalıştayda Birliğin vizyon tanımı gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. 

Birliğin misyonu ana sözleşmesinde yer alan haliyle kabul edilmiştir. Değerler ve ilkeler ise Uluslararası 

Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından açıklanan halleriyle alınmış, değişiklik yapmaya gerek 

görülmemiştir.  

Strateji ve hedeflerin planlanmasında TAKBİ Projesi çalışma grubunun önerileri gözetilerek çalışmalar 

yapılmış ve küçük değişikliklerle kabul edilmiştir. Daha sonra her bir hedef ile ilgili başarıyı ölçmede 

kullanılacak göstergeler tanımlanmış ve akabinde faaliyetler (eylemler) ve faaliyet planı hazırlanmıştır. 

Birliğin mali analiz sonuçları dikkate alınarak tahmini bütçe ana hatlarıyla düzenlenmiştir.  

Son olarak stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesinde izlenecek yol ve yapılacak çalışmalar 

planlanmıştır. 
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2. BÖLÜM: DURUM ANALİZ  

2.1. Türkiye’de Tarım ve Tarımsal Örgütlenme 

Türkiye’de son dönemlerde göreceli olarak önemi azalıyor olsa da tarım halen önemli bir sektör 

konumundadır. Nitekim Türkiye yurt içi gayrı safi milli hasılasının %6’sı tarımsal üretimden 

kaynaklanmaktadır ve çalışan her 5 kişiden birisi tarımda istihdam edilmektedir.  

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 2020 Yılı verilerine göre Türkiye’de tarım sektörünün durumu 

aşağıda maddeler halinde tanımlanmaya çalışılmıştır: 

 Türkiye tarımı ekonomik bakımından Avrupa’nın ilk, Dünyanın ise onuncu sırasında yer 

almaktadır.  

 Türkiye bazı ürünlerin üretiminde Dünya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. 

Örneğin; incir, fındık, ayva ve kayısıda birinci; kavun, karpuz, salatalık ve vişne üretiminde 

ikinci; sera ürünleri üretiminde dördüncü sırada yer almaktadır.  

 Türkiye’de tarım sektörü son 2002-2020 döneminde %96 büyümüştür. Söz konusu dönemde 

gayrı safi hasıla 24 milyar $’dan 47 milyar $’a yükselmiştir. 

 Tarım sektöründe 2,8 milyon çiftçi bulunmaktadır. 

 Tarım sektöründe çalışan kişi sayısı 4,7 milyon kişidir. Diğer bir deyişle, çalışan nüfusun %18’i 

tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 

 Çiftçilerin ortak veya üye olduğu kooperatif ve üretici birliği sayısı 14 bin dolayındadır. 

 Tarımsal alan 37,7 milyon ha dolayındadır. 

 Ortalama tarımsal işletme büyüklüğü 6 ha dolayındadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de 

işletmelerin arazi varlığı küçüktür. Nitekim arazi varlığı 5 ha’dan daha az olan çiftçilerin oranı 

%57’dir.  

 Tarımsal üretimin büyük kısmı (%78’i) 5 ha’dan büyük araziye sahip orta ve büyük ölçekli 

işletmelerde üretilmektedir. Küçük işletmelerin üretimdeki payı sadece %22’dir. 

 Türkiye 22,9 milyon ton süt üretimiyle bölgede lider ülke konumundadır. Dünya’da bal ve 

yumurta üretiminde ilk 10’da yer almaktadır. 

 Son 18 yılda tarımsal ihracat 5,5 kat, ithalat ise 7 kat artmıştır.  

 Tarım sektöründe 2020’de ithalatı ihracatından daha yüksek olan üç alt sektör arasında buğday 

ve un, yem ve yem hammaddeleri ile canlı hayvan yer almaktadır. Nitekim; 2020’de 580 milyon 

$ tutarında ihracat yapılırken yem ve yem hammaddesi ithalatı 3,8 milyar $, yani ihracatın 6,5 

katı dolayında gerçekleşmiştir. Yaklaşık 2,3 milyar $ buğday ve un ithal edilirken ihraç edilen 

miktar 1 milyar $’a yakındır.  

 Canlı hayvan ithalat ve ihracat dengesinde en büyük açık canlı sığır ithalatında görülmüştür. 

2020’de 411 milyon $ tutarında canlı sığır ithal edilirken karşılığında herhangi bir ihracat 

gerçekleşmemiştir (Çizelge 2.1).  

Çizelge 2.1. Türkiye’de 2020’de canlı hayvan ithalatı ve ihracatı (Milyon $) 

Sorunlu sektörler İhracat İthalat Fark 

Sığır - 411 -411 

Koyun 29 14 15 

Tavuk 46 - 46 

At - 11 -11 

Toplam 75 436 -361 

Yukarıdaki açıklamalardan ve istatistiklerden açıkça görülmektedir ki, Türkiye’de ihtiyaç ve talebi 

karşılamak amacıyla özellikle buğday üretimi ile sığırcılık sektörüne ve yem hammaddesi üretimine 

daha çok yatırım gerekmektedir.  
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Türkiye’de tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla politikalar izlenmektedir. Bunun en yalın 

göstergesi, 2006’da yayımlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu’dur. Söz konusu kanunun 

4. Maddesinde izlenecek tarım politikaları şu şekilde tanımlanmıştır: “Tarım politikalarının amaçları; 

tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların 

korunması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, 

üretici örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması 

suretiyle tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmektir”. Bu tanımda üretici örgütlerinin 

geliştirilmesinin üzerine vurgu yapılmış olması dikkat çekicidir. Aynı vurgu tarım politikalarının 

ilkelerinin tanıtıldığı 5. Madde de ve tarım politikalarının önceliklerinin tanımlandığı 6. Maddede de 

yapılmıştır.  

Tarım Kanunu’nun 7. Maddesinde “Tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve 

koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanmasında Bakanlık yetkilidir” 

denilmiştir. Burada kastedilen Bakanlık T.C. Tarım ve Orman Bakanlığıdır. Bu Bakanlığın 2019-2023 

dönemi stratejik planında 1 numaralı stratejik hedef “Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal 

üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır. Bu hedefin 

altında tanımlanan 3 numaralı alt hedefte ise “Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü 

için uygun politika araçlarını geliştirmek” şeklinde formüle edilmiştir. Özetle; Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti tarım sektörünün geliştirilmesi yönünde politikalarını sürdürecektir.  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2021 yılsonu itibarıyla Türkiye’de tarım sektöründeki 

çiftçi örgütleri Çizelge 2.2’de görülmektedir.   

Çizelge 2.2. Türkiye’de tarım sektöründe 2021 yılsonu itibarıyla üretici örgütleri 

  Kooperatifler Üretici Birlikleri Islah Birlikleri Toplam 

Kooperatif Sayısı 12.399 - - 12.399 

Ortak/Üye Sayısı 3.648.106 - - 3.648.106 

Birlik Sayısı 150 871 278 1.299 

Birlik Ortağı Kooperatif Sayısı 7.458 - - 7.458 

Birlik Ortağı/Üyesi Üretici Sayısı 3.206.783 344.212 569.770 4.120.765 

Merkez Birliği Sayısı 8 9 4 21 

Merkez Birliği Ortağı/Üyesi Birlik Sayısı 144 600 272 1.016 

Merkez Birliği Ortağı/Üyesi Üretici Sayısı  1.628.093   320.974   569.011   2.518.078  

Çizelge 2.2’deki verilerden anlaşılacağı üzere Türkiye’de 12.399 kooperatif, 150 kooperatif birliği ve 8 

kooperatif merkez birliği bulunmaktadır. Kooperatiflere ortak çiftçi sayısı 3,6 milyonun biraz 

üzerindedir. Kooperatif ortak sayısının çiftçi sayısından (2,8 milyon çiftçi) fazla olmasının nedeni 

çiftçilerin farklı amaçlı birden fazla kooperatife ortak olmalarından ileri gelmektedir.  

Kooperatiflerde ortaklık zorunlu olmadığı için 11.867 kooperatiften sadece 7.458’i (%63’ü) bölgesel bir 

kooperatif birliğine ortaktır. Bu durum kooperatif birliğine ortak üretici sayısını da 3,2 milyon kişiye 

düşürmektedir. Kooperatif birliklerinden 6’sı merkez birliklerine ortak olmadığı için de merkez birlikleri 

şemsiyesi altındaki kooperatif ortaklarının sayısı 1,6 milyona düşmüştür. Başka bir deyişle, kooperatif 

ortaklarının %89’u kooperatif birliklerinin ve sadece %45’i merkez birliklerinin şemsiyesi altındadır. 

Merkez birliklerinde oranın çok düşmesinde, yaklaşık 1,4 milyon ortağı olan Pancar Ekicileri Kooperatif 

Birliğinin (PANKOBİRLİK) bir merkez birliğine ortak olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Kooperatiflerden farklı olarak ıslah ve üretici örgütlerinin en küçük birimi birliklerdir. Üretici birlikleri 

ilçe, ıslah birlikleri ise il bazında kurulabilmektedir.  
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5200 Sayılı Yasa çerçevesinde kurulabilen üretici birliklerinin sayısı 871, bu birliklere üye üreticilerin 

sayısı ise 344.212’dir. Mevcut üretici birliklerinde hayvancılık konusunda faaliyet gösteren birliklerin 

payı %65, birlik üyelerindeki payı ise %93’tür. Diğer bir deyişle, en çok üretici birliği ve üye sayısı 

hayvancılık alanında görülmektedir. 

Üretici birlikleri de merkez birlikleri şeklinde örgütlenebilmektedir. Çizelge 2.3’te görüldüğü üzere farklı 

ürünlerle ilgili toplam 9 üretici merkez birliği mevcuttur. Bunların 5’i hayvansal üretim, 2’si bitkisel 

üretim ve 2’si su ürünleriyle ilgilidir. Üretici merkez birliklerine üye birlik sayısı 600’dür ve bunların 

550’si (%92’si) hayvansal üretimle ilgili üretici birlikleridir. Merkez birliklerinin temsil ettiği 320.974 

üreticinin %99’u hayvansal üretim merkez birliklerinde üyedir. Bu rakamlar açıkça göstermektedir ki, 

üretici birlikleri özellikle hayvancılık alanında güçlüdür.  

Çizelge 2.3. Üretici Merkez Birlikleri 

Alt Sektör Ürün/Ürün Grubu Birlik Sayısı Üye Birlik Sayısı Üye Çiftçi Sayısı 

Hayvansal 
Üretim 

Süt 1 308 257.915 

Kırmızı Et 1 120 55.034 

Kanatlı Hayvan Eti 1 19 710 

Yumurta 1 12 374 

Bal 1 91 4.429 

Ara Toplam 5 550 318.462 

Bitkisel Üretim 

Meyve 1 13 1.219 

Tarla Bitkileri 1 13 240 

Ara Toplam 2 26 1.459 

Su Ürünleri 

Su Ürünleri Yetiştiricileri 1 17 898 

Deniz Ürünleri Avcıları 1 7 155 

Ara Toplam 2 24 1.053 

Toplam 9 600 320.974 

 

Hayvansal üretim alanında kurulmuş üretici birlikleri arasında süt üretici birliklerinin ağırlığı göze 

çarpmaktadır. Kısaca süt birlikleri olarak adlandırılan bu birliklerin sayısı 308 ve hayvansal üretim 

birliklerindeki payı ise %56’dır. Süt üretici birliklerinin üyelerinin hayvansal üretim birliklerine 

üyelerindeki payı ise %81'dir. Süt üretici birliklerinin sayısal olarak bu kadar güçlü olmalarında kamu 

desteklemelerinin payı olduğu bilinen bir gerçektir. 

5996 Sayılı Yasa çerçevesinde kurulabilen ıslah birliklerinin sayısı 278, bunlara üye çiftçi sayısı ise 

569.770’tir. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri 

Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Tavuk Yetiştiricileri Birliği adıyla kurulmuş olan bu 

birliklerden sadece Tavuk Yetiştiricileri Birliği henüz merkez birliği seviyesinde örgütlenememiştir. Islah 

birliklerinin önemli farklarından birisi, üst örgüte üye olma zorunluğudur. 

Çizelge 2.4. Islah Birlikleri 

Türü Sayısı Üye Birlik Sayısı Üye Sayısı 

Damızlık Sığır 1 81 239.321 

Damızlık Koyun-Keçi 1 80 248.145 

Arı 1 80 72.693 

Damızlık Manda 1 31 8.852 

Toplam 4 272 569.011 
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İl bazında kurulan ıslah birliklerine üye üreticilerin %42’si Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, %44’ü 

de Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine üyedir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar göstermektedir ki Türkiye’de en yaygın üretici örgütü kooperatiflerdir. 

Nitekim, üretici örgütlerine ortak/üye yaklaşık 4,1 milyon üreticinin 3,6 milyonu (%78’i) kooperatiflere 

ortaktır. Ayrıca, köy bazında kurulabildiği için de kooperatifler sayısal olarak diğer iki modele kıyasla 

çok daha yüksek seviyededir. Bunun önemli nedenlerinden birisi kooperatiflerin daha uzun bir geçmişe 

sahip olmasıdır. Şöyle ki, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile üretici birlikleri yaklaşık 20-25 yıllık bir 

geçmişe sahipken Türkiye’de kooperatiflerin ilk örnekleri 1860’lı yıllara, yani Osmanlı dönemine 

dayanır. Bir diğer önemli neden, kamu politikalarında kooperatiflere daha çok yer verilmesi ve 

desteklenmesidir. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren hazırlanan her kalkınma planında kooperatifçiliğin 

öneminden ve geliştirilmesi gerektiğinden söz edilmiştir. Kooperatifçilik sektörünün tüm temsilcilerinin 

katkılarıyla hazırlanıp 2012’de resmî belge olarak yayımlanan “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve 

Eylem Planı (TÜKOSEP) 2012-2016” kamunun kooperatifçiliğin geliştirilmesine verdiği önemi gösteren 

önemli bir kanıttır.  

Türkiye’de 2012’den bu yana Dünya Kooperatifler Birliğinin 1995’te onayladığı kooperatif tanımı 

kullanılmaktadır: “Kooperatif müşterek sahip olunan ve demokratik olarak yönetilen bir işletme yoluyla 

ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen 

kişilerin oluşturduğu özerk bir teşkilattır”. Gerek bu tanım gerekse kooperatif ilkeleri ve değerleri 

dikkate alındığında kooperatiflerin toplumsal dayanışma, uzlaşma, ortak akıl yaratma ve sinerji 

yaratma gibi hususlarda ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğini ortaya koymaktadır. Küçük ölçekli 

işletmelerin rekabet güçlerini arttırarak ortaklarına önemli ekonomik faydalar sağlama potansiyeli 

kooperatiflerin çekiciliğini arttırmaktadır.  

Doğal olarak, yukarıda değinilen kooperatifçilik tanımının sahaya ne kadar yansıtılabildiği, 

kooperatifçilik ilke ve değerlerine ne kadar uyulabildiği sadece Türkiye’de değil, gelişmiş ülkelerde de 

ciddi bir tartışma konusudur. Türkiye’de karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi üreticilerin kooperatif 

bilinci ve tecrübesi ile girişimcilik niteliklilerinin yetersizliğidir. Diğer bir sorun ise, kamu yetkililerinin 

kooperatifleri ortaklarına hizmet eden özerk bir işletme olarak görmek istememesi, tam tersine, onları 

kamu politikalarının uygulama aracı olarak kullanmaya yönelmeleridir. Bu ve benzeri etkenler 

Türkiye’de kendi ayakları üzerinde duramayan, kamu desteklemelerine bağımlı çok sayıda kooperatifin 

ve kooperatif üst örgütünün olmasına yol açmaktadır. 
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Türkiye’de kooperatiflerin kuruluşu, yapısı ve işleyişini düzenleyen üç yasa bulunmaktadır. 

 1163 sayılı Kooperatifler Yasası 

 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası 

 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası 

Yürürlükte olan ve yukarıda adı geçen 3 yasadan en kapsamlısı 1163 sayılı yasadır. Diğer iki yasada yer 

almayan hükümler için 1163 sayılı yasadaki hükümlere bakılması gerektiği belirtilmiştir. Benzer şekilde, 

1163 sayılı Kooperatifler Yasasında olmayan hükümler için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bakılması 

gerekmektedir. 

Türkiye’de kooperatifçiliğin yapısı ve genel istatistikler hakkında bir fikir vermek üzere Şekil 2.2 

düzenlenmiştir. Şekil 2.2’nin hazırlanmasında T.C. Ticaret Bakanlığının 2019 verileri esas alınmıştır. 

 

Şekil 2.1. Türkiye’de dikey bazda kooperatifler, birlikler ve ortak sayıları (2019 Yılı verileri) 

Şekil 2.1’de görüldüğü üzere, Türkiye’de kooperatifler dikey bazda 4 seviyeden oluşmaktadır: Birim 

kooperatifleri, bölge bazlı kooperatif birlikleri, ulusal bazlı merkez birlikleri ve kooperatifçilik 

sektörünün çatı örgütü olarak Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TMKB). Ticaret Bakanlığı 2019 Yılsonu 

istatistiklerine göre, Türkiye’de 6,1 milyon dolayında kooperatif ortağı bulunmaktadır. Birim kooperatif 

sayısı 48.809, kooperatif birliği sayısı 420 ve merkez birliği sayısı ise 14’tür.  

Kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği de kooperatif tüzel kişiliğine 

sahiptir. Daha doğru bir deyişle, Türkiye’de geçerli olan kooperatifçilik mevzuatına göre kooperatifler 

ve kooperatif üst birlikleri kooperatif tüzel kişiliğine sahip birlikler kurabilmektedir. Bu, kooperatiflerin 

şirket, dernek, vakıf gibi örgütler kuramayacağı veya onlara üye veya ortak olamayacağı anlamına 

gelmez. Nitekim, yürürlükteki kooperatif mevzuatında kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin başka 

tüzel kişiliklere sahip örgütler kurabileceği, onlara ortak veya üye olabileceği, onları da ortak alabileceği 

açıkça belirtilmektedir.  

TMKB 

(1)

Merkez Birlikleri

(14)

(Bölgesel) Kooperatif Birlikleri

(420)

Kooperatifler

(48.809)

Kooperatif ortakları

(6,1 milyon ortak)
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Özel bir kanunla kurulmuş olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri dışında kalan kooperatiflerin üst 

birliğe ortak olması isteğe bağlıdır. Bu nedenle Şekil 2.2’de görülen kooperatiflerden ve birliklerden 

sadece bir kısmı üst birliğe ortak olmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2019 yılsonu verilerine göre bir 

kooperatif birliğine ortak olan kooperatiflerin oranı sadece %35’tir. Kooperatifler birliğinin merkez 

birliğine ortak olma oranı %59, merkez birliklerinin TMKB’ ne ortak olma oranı ise %73’tür.  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre tarımsal alanda kurulabilen kooperatif türleri ve 2021 

yıl sonu itibarıyla sayıları Çizelge 2.5’te görülmektedir. Buradan çıkarılacak ilk sonuç tarımsal amaçlı 

kooperatiflerin iki bakanlık şemsiyesi altında kurulabildiğidir. Bununla birlikte gerek kooperatif türü ve 

sayısı gerekse kooperatiflerin ortak sayısı bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı şemsiyesi altında 

kurulan kooperatiflerin açık ara önde oldukları açıkça görülmektedir. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde kurulan kooperatiflerin büyük bir kısmı Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifleridir. Ortak sayıları bakımından ise Pancar Ekicileri Kooperatifleri öndedir ve onları Tarım 

Kredi Kooperatifleri izlemektedir. 

Çizelge 2.5. İlgili oldukları Bakanlık bakımından 2021 yılsonu itibarıyla kooperatif türleri, sayıları ve ortak sayıları 
ve kooperatif başına ortalama ortak sayıları 

İlgili Bakanlık Kooperatif Türü Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı 

T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı 

Tarımsal Kalkınma 6.835 737.404 

Sulama 2.485 318.859 

Su Ürünleri 570 30.774 

Pancar Ekicileri 31 1.391.892 

Tarım Kredi 1.615 800.171 

Ara Toplam 11.536 3.279.100 

T.C. Ticaret 
Bakanlığı 

Tarım Satış 331 332.375 

Tütün Tarım Satış  42 12.840 

Üretim ve Pazarlama  462 20.845 

Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama 28 2.946 

Ara Toplam 863 369.006 

Toplam 12.399 3.648.106 

Tarımsal amaçlarla kurulan kooperatiflerden Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri çok amaçlı, diğerleri ise 

ihtisas kooperatifi niteliğindedir. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri örnek ana sözleşmesinde 

kooperatifin girdi temininden üretime ve pazarlamaya, kırsal turizmden ulaşıma, sütten elmaya, 

buğdaya vd. ortakların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet sunmaya yetkili ve görevli olduğu 

belirtilmiştir.  

Üst örgütlenme açısından bakıldığında Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin yine özel bir konuma sahip 

olduğu görülür. Diğer kooperatif türlerinin belirli bir kooperatif birliği kurma şansı varken tarımsal 

kalkınma kooperatiflerinin 5 farklı ad altında kooperatif birliği ve merkez birliği kurması mümkündür. 

Diğer bir deyişle, tarımsal kalkınma kooperatifleri genel amaçlı olarak kurulmaktadır ama, KÖY-KOOP 

dışındaki bölge ve merkez birliklerinin ihtisas birliği olma zorunluğu bulunmaktadır. KÖY-KOOP, genel 

amaçlı bir birliktir. Buna karşın, HAY-KOOP, TARIM-KOOP, OR-KOOP ve ÇAY-KOOP ihtisas birlikleridir. 

Çizelge 2.6. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin ortak olduğu kooperatif birlikleri ve merkez birliklerinin ve 
ortaklarının sayıları 

Birlik Adı Kooperatif Birliği Merkez Birliği 
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Sayısı 
Ortak Kooperatif 

Sayısı 
Sayısı 

Ortak Birlik 
Sayısı 

HAY-KOOP 35 1.734 1 36 

KÖY-KOOP 16 1.283 1 16 

TARIM-KOOP 13 543 1 15 

OR-KOOP 18 853 1 28 

ÇAY-KOOP 5 35 1 5 

Toplam  87   4.448  5   100 

Çizelge 2.6’daki istatistiklerden anlaşılacağı üzere, Türkiye’de KÖY-KOOP Merkez Birliğine bağlı 16 

birlik, 1283 birim kooperatifi ve 152.214 ortağı bulunmaktadır. KÖY-KOOP “Köy Kalkınma ve Diğer 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler” in kısaltılmış ibaresidir.  

Çizelge 2.7’de görüldüğü üzere, KÖY-KOOP Merkez Birliğine ortak 16 birliğin sadece 12’si KÖY-KOOP 

unvanını taşımaktadır; geri kalan 4 birliğin 2’si HAY-KOOP ve diğer 2’si ise TARIM-KOOP unvanlarına 

sahiptir.  

Çizelge 2.7. Farklı merkez birliklerine farklı türden kooperatif (bölge) birliklerinin ortak olma durumu 

Merkez Birlikleri Kooperatif Birlikleri 

KÖY-KOOP HAY-KOOP TARIM-KOOP OR-KOOP ÇAY-

KOOP 

Toplam 

KÖY-KOOP Merkez Birliği 12 2 2 - - 16 

HAY-KOOP Merkez Birliği 2 34 - - - 36 

TARIM-KOOP Merkez 

Birliği 

5 1 8 1 - 15 

OR-KOOP Merkez Birliği 8 1 1 18 - 28 

ÇAY-KOOP Merkez Birliği - - - - 5 5 

TOPLAM 27 38 11 19 5 100 

 

KÖY-KOOP Merkez Birliği dışındaki merkez birlikleri ihtisas örgütleri oldukları için Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi ortaklarının tümüne hitap edemeyebilir. Bu nedenle kooperatif birliklerinin farklı amaçlı 

birden fazla merkez birliğine ortak olması anlaşılabilir.  

2.2. Kurum analizi  

“Sınırlı Sorumlu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği” kısaca KÖY-

KOOP-BİR olarak anılmaktadır. Burada ise kısaca “Merkez Birliği” veya “KÖY-KOOP” olarak anılacaktır. 

KÖY-KOOP Merkez Birliği, ilk örnekleri 1960’lı yıllarda kurulan Köy Kalkınma Kooperatifleri tarafından 

1971 yılında kurulmuştur. KÖY-KOOP 1970’li yıllarda hızla güçlenmiş, ciddi yatırımlar yapmış, ulusal ve 

uluslararası alanda çalışmalar yürütmüş, hatta bir kooperatifçilik bankası kurmanın eşiğine gelmiştir. 

Ne yazık ki, 1980’de gerçekleşen askeri müdahalenin ardından dağılmanın eşiğine gelmiş, varlıklarını 

kaybetmiş ve yaklaşık 14-15 yıl boyunca çalışamaz durumda kalmıştır. Daha sonra merkezde ve 

bölgelerde yeniden faaliyete başlayan KÖY-KOOP yavaş da olsa yeniden toparlanmış, eski gücüne 

ulaşamamış da olsa belirli bir seviyeye gelmiştir. 

Adından da anlaşılacağı üzere, KÖY-KOOP genel amaçlı bir kooperatif türüdür ve kırsal kesimin 

kalkınmasıyla ilgili her türlü hizmeti sunma, yetki ve sorumluluğuna sahiptir. T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından en son 2020’de güncellenen örnek ana sözleşmesinin beşinci maddesinde Merkez 

Birliğinin amacı “Kooperatif ve Birliklerin ortak amaçlarını gerçekleştirmek ve menfaatlerini korumak 

için yurt içi ve dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, kooperatif çalışmalarını koordine etmek, dış 

ülkelerle kooperatif ilişkilerini incelemek ve geliştirmek, kooperatifleri denetlemek, kooperatif eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmek” şeklinde tanımlanmıştır.  
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Ana sözleşmenin 6. Maddesinde çalışma konuları maddeler halinde şu şekilde sıralanmıştır:  

a) Ortak birliklerin ve onların ortağı kooperatiflerin ürünlerini değerlendirecek tarımsal tasnif-

ambalaj ve depolama tesislerini kurmak, taşıma araçlarını satın almak veya bunları kiralamak, 

bunlara ortak olmak.  

b) Ortak birliklerin ve onların ortağı kooperatiflerin ve bunların ortaklarının tarım alet, makina ve 

ekipmanlarını, ilaç, gübre ve diğer üretim girdilerini imal eden tesisler kurmak, bunları satın 

almak, kiralamak veya bunlara ortak olmak.  

c) Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, araştırmalar 

yapmak, araştırma kuruluşları kurmak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile 

ortak çalışmalarda bulunmak.  

d) Ortak birliklerin ve onların ortağı kooperatiflerin ve bunların ortaklarının gereksinim duydukları 

üretimden pazarlamaya kadar her türlü girdiyi ve tüketim maddelerini iç ve dış pazarlardan 

sağlamak, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak.  

e) Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.  

f) Yukarıdaki çalışmalarla ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili 

birimler oluşturmak.  

g) Kooperatif çalışmalarını tanıtmak ve geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara 

katılmak.  

h) Uluslararası kooperatif kuruluşlarına üye olmak ve bunların çalışmalarına katılmak.  

i) Bünyesindeki birlik ve kooperatiflerin personelinin sağlık, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının 

karşılanması çalışmalarında bulunmak.  

j) Hukuki, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak. 

k) Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde 

bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.  

l) Merkez Birliği genel kurulu tarafından karar alınarak, çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve 

kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek.  

m) Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları 

yapmak. Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.  

n) Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak. 

o) Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette 

bulunmak. 

p) Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

q) Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan kooperatif çalışma kapsamındaki diğer çalışmaları 

da yürütmek. 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, KÖY-KOOP Merkez Birliğinin çalışma konuları çok geniştir. KÖY-KOOP 

sadece tarımsal konularla değil, kırsal kalkınma ve kırsal yaşam alanında olan her konuyla ilgili 

çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olan bir kooperatif türüdür. Nitekim çalışma konuları arasında 

bitkisel ve hayvansal üretimin yanı sıra ürün işleme, paketleme, depolama, pazarlama, alet-makine 

üretimi, teknoloji geliştirme, AR-GE çalışmaları, kırsal turizm vb. birçok konu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, benzer konularda çalışan çeşitli örgütlerle kesişmeler ve çatışmalar yaşanması kaçınılmaz 

görünmektedir. Bunun için de iş birlikleri geliştirilmelidir.  

Ana sözleşmesinin 5. Maddesine göre Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve diğer tarımsal amaçlı 

kooperatif birlikleri KÖY-KOOP Merkez Birliğine ortak olabilirler. Bunun için adayların hem ortaklık 

sermayesi yükümlülüğünü ve ana sözleşmede yer alan diğer yükümlükleri kabul etmeleri gerekir. Daha 

açık bir deyişle, ortak olan kooperatif birliklerinin Merkez Birliğiyle aktif çalışmaları, hizmet almaları, 

çalışmalara katılmaları, sermaye vd. yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. 

Kooperatif tüzel kişiliğine sahip olan Merkez Birliğinin 3 organı bulunmaktadır: 
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a) Genel kurul 

b) Yönetim kurulu 

c) Denetim kurulu 

Genel kurul, ortak birliklerin temsilcilerinden oluşan en yetkili karar organıdır. Ortak birliklerce 

seçilecek temsilci sayısı ortaklarının (kooperatiflerin) sayısına göre değişmektedir: 

a) Ortak sayısı 20 ve daha az olan Birlikler 2 temsilci,  

b) Ortak sayısı 21-30 (otuz dâhil) olan Birlikler 3 temsilci,  

c) Ortak sayısı 31 – 40 (kırk dâhil) olan Birlikler 4 temsilci,  

d) Ortak sayısı 40’tan fazla olan Birlikler 5 Temsilci ile katılırlar. 

Genel kurulda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Genel kurul kararları, bazı özel haller dışında, oy 

çokluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde merkez birliğinin faaliyetlerini yöneten, 

merkez birliğinin kanuni temsilcisi olan icra organıdır. Yönetim kurulu üyeleri ve yedekler genel kurul 

toplantısında gizli oyla ve temsilciler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere seçilirler. Görev süresi 

genel kurulca kararlaştırılır. Azami görev süresi dört yıldır. 

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanıp karar almakla yükümlüdür. Seçildikten sonraki ilk 

toplantısında kendi aralarında iş bölümü yapar ve bir başkan, bir başkan yardımcısı ile bir muhasip 

üyeyi seçer. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Denetim kurulu genel kurul namına Merkez Birliğinin bütün işlem ve hesaplarını inceler. Denetçiler 

temsilciler arasından 3 asıl ve 3 yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilirler. Denetçilerden bir 

tanesi temsilciler dışından seçilebilir. Görev süresi yönetim kurulu ile aynıdır. 

Denetim kurulu yılda en az dört defa toplanarak merkez birliğinin işlemlerini ve hesaplarını denetler, 

malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar 

ve “Denetim Kurulu / Denetim Raporları” dosyasında muhafaza ederler.  

Denetçiler, yıllık genel kurul toplantısından 35 gün önce bilançoyu, yönetim kurulunun hazırladığı yıllık 

çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesap ve mevcutları elden geçirir ve 

kanaatini açık olarak belirterek yıllık rapor meydana getirirler. Denetçiler raporda yönetim kurulunun 

çalışma düzenini ve başarı derecelerini belirtirler.  

Merkez Birliği bir Genel Müdür seçmek ve görevlendirmekle yükümlüdür. Genel müdür birlik 

temsilcileri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Genel müdürün seçilmesi ve atanması yönetim kurulu 

kararıyla olur. Genel müdürün görev süresi yönetim kurulunun görev süresini aşamaz. Görev süresi 

dolan genel müdür yeniden atanabilir.  

Genel müdür olarak atanacak kişilerin kooperatifçilik bilgilerine sahip olması, hukuken memuriyete 

engel bir durumunun bulunmaması ve en az yüksek okul mezunu olması gerekmektedir. Genel 

müdürün esas görevi yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve işlerin uyumunu ve düzenini 

sağlamaktır. Genel müdür Merkez Birliğinde çalışan diğer personelin de amiri pozisyonundadır.  

Merkez Birliği ortağı olan birlikleri ve birliklerine bağlı kooperatifleri, denetim konusunda ehil kişilerden 

oluşan denetim birimlerince denetlemekle yükümlüdür. Ayrıca kendisine ortak birliklere ve bu 

birliklere bağlı kooperatiflere eğitim hizmeti de götürür. Eğitim ve/veya denetim hizmeti alan ortaklar 

ve kooperatifler bu hizmetlerin giderlerine katılırlar. 

Genel kurul kararı ile Merkez Birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TMKB)’ne ortak olabilir. TMKB’ne 

ortaklık zorunlu değildir. KÖY-KOOP Merkez Birliği TMKB ortağı, aktif bir merkez birliğidir. 
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Şekil 2.2. Merkez Birliğinin yapısı 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin genel hatlarıyla örgüt yapısı Şekil 2.2’de görülmektedir. Buradan 

anlaşılacağı üzere, Merkez Birliğinin en üst organı genel kuruldur. Yönetim kurulu ve denetçiler 

(denetim kurulu) aynı hiyerarşik seviyededir ve aralarında herhangi bir emir alış-verişi yoktur. 

Denetçiler, belge ve bilgileri yönetim kurulundan alır, genel kurul adına denetim yapar ve sonuçlarını 

yönetim kuruluna raporlar. Yönetim kurulu denetçilerin raporlarını genel kurula ve ortakların bilgisine 

sunmakla yükümlüdür. 

Merkez Birliğinde yönetim kuruluna bağlı olarak bir genel müdür görev yapar. İhtiyaç doğrultusunda 

ve imkanlar elverdiği ölçüde personel istihdam edilir. Personel genel müdüre bağlı olarak görev yapar. 

Merkez Birliğinin kurum analizi TAKBİ Projesi kapsamında geliştirilmiş olan KYE (Kurumsal Yönetim 

Endeksi) kontrol listesi esas alınarak yapılmıştır. Söz konusu listede 10 kategori ve toplamda 100 kıstas 

(soru) bulunmaktadır (Ek 2.1). Ölçümlerde her bir kıstas için 1 ve 9 dahil olmak üzere 1-9 arasında puan 

verilmektedir ve 9 puan mükemmel, 1 çok zayıf, 5 ortalama anlamındadır.   

Çizelge 2.8. Kurumsal yönetim endeksi (KYE) kontrol listesinde yer alan kategoriler, her kategorideki kıstas sayısı 
ve Ocak 2022’de yapılan ölçümlerin ortalamaları  

Sıra Kategoriler Kıstas sayısı Ocak 22 

1 Organizasyon yapısı ve işleyişi 8 6,1 

2 Kurulların işleyişi 10 9,0 

3 Belge ve bilgi yönetim sistemi 9 5,2 

4 Planlama 10 6,7 

5 Ortakların yönetimi 9 5,8 

6 Personel yönetimi ve büro kullanımı 15 7,3 

7 İş birlikleri ve ağlara katılım 8 7,4 

8 Hizmetler ve hizmet sunumu 12 3,8 

9 Satın alma ve tedarik 8 3,8 

10 Mali yapı 11 7,7 

Genel toplam/ortalama 100 6,3 

 

Çizelge 2.8’den anlaşılacağı üzere Ocak 2022’de yapılan son ölçümde KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 

genel ortalaması 6,3 olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı, Merkez Birliğinin ideal değer olan 9’dan 2,7 

puan uzak olduğudur. Başka bir deyişle, hedefin yaklaşık %70’ini gerçekleştirmiş ama önünde %30’luk 

eksiklik bulunmaktadır. 

Hangi kategorilerde daha çok ilerleme kaydedildiği, hangilerinde geri kalındığını toplu olarak görmek 

için Çizelge 2.8 veya Şekil 2.1 tercih edilebilir.  

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Personel

Denetçiler veya 
Denetim Kurulu
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Şekil 2.3. Kurumsal yönetim endeksi (KYE) kontrol listesinde yer alan kategorilere göre Ocak 2022’de yapılan 
ölçümlerin ortalamaları  

 

İlk bakışta fark edilen husus, KÖY-Koop’un kurullar ve kurulların işleyişi bakımından ideal değere 

erişmiş olduğu, buna karşılık hizmetler ve hizmet sunumu ile satın alma ve tedarik konularında geri 

kaldığıdır. Dolayısıyla bu plan döneminde özellikle hizmetler ve hizmet sunumu ile satın alma ve tedarik 

konularına eğilmesi ve diğer konularda da gelişme sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Aşağıda her bir kategori bakımından Merkez Birliğinin durumu kısaca açıklanacak ve bölümün sonunda 

son 3 yılda KYE bakımından gerçekleştirdiği gelişmelere değinilecektir.  

 

2.2.1. Organizasyon yapısı ve işleyişi 

Birliğin organizasyon yapısı ve işleyişini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan kıstasların listesi 

ve Ocak 2022’de yapılan ölçümlerin sonuçları Çizelge 2.9’da görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, 

Merkez Birliğinin bu kategoride yer alan 9 kıstastan hiçbirinden ideal puan alamamıştır. En yüksek 

puanı organizasyon şemasından almıştır. En düşük puanları ise gözden geçirme toplantıları ile öneri 

alma ve değerlendirme sistemi konularından almıştır. İdeal puana erişebilmek için her alanda yoğun 

çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

 
Çizelge 2.9. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin organizasyon yapısı ve işleyişini ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 
2022’de yapılan ölçüm sonuçları 

Organizasyon Yapısı ve İşleyişi Puan 

1 Organizasyon şeması var mı? 8 

2 Görev tanımları var mı? 7 

3 Birim sorumlularının taşıması gereken nitelikler belirlenmiş 

mi? 

6 

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Organizasyon Yapısı ve
İşleyişi

Kurulların İşleyişi

Dokümantasyon ve Bilgi
Sistemi

Planlama

Ortakların Yönetimi

Personel Yönetimi ve Büro
Kullanımı

İşbirlikleri ve Ağlara Katılım

Hizmetler ve Hizmet Sunumu

Satın Alma ve Tedarik

Mali Yapı

Ocak 22 İdeal



 
 

21 
 

4 Birimler arası iletişimi düzenleyen talimat, yönerge vb. var mı? 6 

5 İş akışı şemaları mevcut mu? 6 

6 Yetki ve sorumluluklar ilgililere yazılı olarak bildiriliyor mu? 6 

7 Gözden geçirme toplantıları yapılıyor ve tutanakları mevcut 

mu? 

5 

8 Öneri alma ve değerlendirme sistemi kurulmuş ve işletiliyor 

mu? 

5 

Ortalama 6,1 

 

Merkez Birliğinin organizasyon şeması ana hatlarıyla Şekil 2.4’te görülmektedir.  

 

 Şekil 2.4 KÖY-KOOP Merkez Birliğinin organizasyon şeması 

2.2.2. Kurulların işleyişi 

Çizelge 2.10’daki puanlardan anlaşılacağı üzere kurullar ve kurulların işleyişi bakımından KÖY-KOOP 

ideal değerlere erişmiştir. Dolayısıyla izleyen dönemlerde mevcut durumun korunması gerekecektir.  

 
Çizelge 2.10. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde kurulların işleyişini ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de 
yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 Genel kurul hazırlık sürecine uyuluyor mu?  9  

2 Genel kurul evrakları üst birliğe ve bakanlığa teslim ediliyor mu?  9  

3 Genel kurul evrakları yıl boyunca ortakların incelemesine açık tutuluyor 

mu? 

 9  

4 Yönetim kurulu olağan toplantılarının takvimi karar defterinde yazılı mı?  9  

5 Yönetim kurulu üyeleri KOOP-GEP eğitimine katılmış mı?  9  

6 Karar defteri mevzuata uygun tutuluyor mu?   9  

7 Denetim kurulu üyeleri KOOP-GEP eğitimine katılmış mı?  9  

8 Ara denetimler yapılıyor mu?  9  

9 Ara denetim raporları ortakların incelemesine açık tutuluyor mu?  9  

10 Kurul rapor ve tutanakları en az 10 yıl korunuyor mu?  9  

Ortalama 9,0 
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2.2.3. Belge ve bilgi yönetim sistemi 

Belge ve bilgi yönetimi bakımından KÖY-KOOP’un genel ortalaması 5,2’dir. Birliğin belge yönetiminde 

mevcut olan eksiklikler bu plan çerçevesinde iyileştirilecektir.  

Çizelge 2.11. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde belge ve bilgi sistemini ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de 
yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 Evrak kayıt ve koruma yönergesi var mı?  4  

2 Evrak kodlama sistemi kullanılıyor mu?  7  

3 Arşiv yönergesi var mı?  7  

4 Güncelliğini yitiren belgeler yönergeye uygun imha ediliyor mu?  7  

5 Veri girişi, işleme, analiz ve raporlamayı mümkün kılan bir bilgi sistemi var 

mı? 

 6  

6 Veri yönetimi prosedürü var mı?  4  

7 Düzenli veri girişi yapılıyor mu?  4  

8 Veri işleme ve analizi yapılabiliyor mu?  4  

9 İhtiyaç ve talep odaklı raporlama (çizelge, grafik vb.) yapılıyor mu?  4  

Ortalama 5,2 

 

2.2.4. Planlama 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin de temsil edildiği TAKBİ Projesi Çalışma Grubunun 2016’da yaptığı 

çalışmalarda proje kapsamında bulunan merkez birlikleri için vizyon tanımını “Ortak sayısı ve ekonomik 

açıdan güçlü, etkin, temsil yeteneği yüksek, tarımsal alanda faaliyet gösteren ortakları ile bölge 

birliklerinin beklentilerini karşılayabilen, tarım ve kooperatifçilik politikalarının belirlenmesinde rol alan 

ve üretim planlaması yapabilen bir Merkez Birliği” şeklinde yapmıştır.  

Merkez birliklerinin hedef kitlesi ve öncelik sırası şu şekilde tanımlanmıştır: 

1) Ortaklar (kooperatif birlikleri) 

2) İlgili Bakanlıklar 

3) Tüketiciler ve organizasyonları 

4) Ulusal ve uluslararası seviyedeki örgütler 

5) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 

Çalışma Grubu tarafından merkez birliklerinin sunması gereken hizmetlerin listesi (hizmet kataloğu) da 

şu şekilde belirlenmiştir: 

1) Ortakların beklentileri ve çıkarları doğrultusunda lobi çalışmaları yapmak 

2) Tarım politikalarının belirlenmesinde etkin olmak 

3) Finansman kaynaklarına ulaşılmasını kolaylaştırmak 

4) Ortakların kurumsal yapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak 

5) Koordinasyonu sağlamak 

6) Kooperatif birliklerinin markalaşma çalışmalarına destek vermek 

7) Eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermek 

8) Veri tabanın oluşturulması ve bilgi yönetimi sistemi ile bilgi akışını sağlamak 

9) Mevzuat ve standartların geliştirilmesine katkı sağlamak 

10) Kooperatifçilik bilincini arttırmak 

11) Tarım sektöründeki sigortacılık sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

12) Merkez birliğinde insan kaynakları sistemini kurarak ortaklara yardımcı olmak 
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KÖY-KOOP Merkez Birliğinin planlama kategorisindeki ortalaması 9 üzerinden 6,7’dir. Başka bir deyişle, 

geliştirilmesi gereken bir yönüdür. Planlama aşamasında olan bu stratejik planın tamamlanması ve 

uygulamaya konulmasıyla bu kategoride önemli ilerlemeler sağlanması beklenmektedir. 

Çizelge 2.12. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde planlama durumunu ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de 
yapılan ölçüm sonuçları 

 Planlama Puan  

1 Vizyon ve misyon tanımları var mı? 8 

2 Amaç ve hedef tanımları var mı? 7 

3 Hedef kitle tanımı yapılmış mı? 7 

4 Yıllık eylem planları mevcut mu? 7 

5 Yıllık bütçe programları hazırlanmış mı? 7 

6 İzleme ve ölçme kriterleri tanımlanmış mı? 6 

7 Değerlendirme raporları var mı? 6 

8 Gözden geçirme ve güncelleme tutanakları var 

mı? 

6 

9 Güncel bir GZFT analizi var mı? 9 

10 Orta vadeli bir stratejik plan var mı? 4 

Ortalama 6,7 

 

2.2.5. Ortakların yönetimi 

Ortaklar Merkez Birliğinin hem temel ve hem de stratejik ortağıdır. Temel ortak olarak kabul 

edilmesinin gerekçesi ortaklar olmadan Merkez Birliğinin varlığını sürdüremeyecek olmasıdır. Stratejik 

olarak değerlendirilmesinin nedeni ise, ortakların gönüllülük ilkesiyle ortak olduğu ve kendi istekleriyle 

çıkabilecekleri gibi mevzuata uymadıkları takdirde yönetim genel kurul tarafından çıkarılabilmeleridir. 

Ayrıca, ortakların içişlerine Merkez Birliğinin müdahalede bulunma yetkisinin olmayışı da onların 

stratejik ortak olarak değerlendirilmelerine yol açmaktadır.  

Merkez Birliği ortaklarıyla (kooperatif birlikleriyle) dikey bazda ve proje tabanlı iş birlikleri geliştirir. 

Dikey bazda iş birliği alıcılar ve tedarikçiler arası iş birlikleridir. Ortaklar Merkez Birliğinin hizmet ve ürün 

alıcıları, dolayısıyla Merkez Birliği de kooperatif birliklerinin tedarikçisi konumundadır. Ayrıca, ihtiyaç 

ve talep doğrultusunda ortaklarla proje bazlı iş birlikleri de söz konusu olabilir. 

Ortaklarla ilişkileri geliştirmek ve dolayısıyla bütünleşmeyi arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalar dört 

başlık altında toplanmıştır.  

a) Ortaklarla iletişimin güçlendirilmesi ve erişimin arttırılması 

b) Ortaklarda biz duygusunun geliştirilmesi 

c) Ortakların karar alma sürecine katılması  

d) Farklı görüşlerin uzlaşmayı sağlayacak şekilde yönetilmesi 

Ortaklarla iletişimin güçlendirilmesi amacıyla ortakların genel kurula katılımı arttırıcı önlemler 

alınmakta, yerel bilgilendirme toplantıları, seminer ve konferans gibi etkinlikler yapılmakta, web sayfası 

ve diğer iletişim araçlarından faydalanmaya gayret edilmektedir. 

Ortaklarda biz duygusunu geliştirmek amacıyla ortakların karar alım sürecine katılması, şeffaf, eşit ve 

adil yönetim anlayışının hâkim kılınması, ortakların bilinç seviyelerini yükseltecek etkinliklerin yapılması 

ve ihtiyaç/talep odaklı hizmet sunulması üzerinde önemle durulmaktadır. 

Ortakları karar alma sürecine dahil etmek için ortak akıl danışma toplantıları düzenlenmekte, 

memnuniyet anketleri yapılmakta, şikâyet ve öneri sisteminin işletilmesine çalışılmaktadır. 
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Görüş farklılıklarında herkese eşit görüş bildirme hakkı tanınması, uzlaşma yollarının araştırılması, 

gerekirse uzlaşma komisyonlarının kurulması ve akil insanların görüşlerine başvurulması gibi önlemler 

alınmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, dikey örgütlenmede iş birliği konusunda zorunluluk değil, 

hizmet kalitesi ve memnuniyetine dayalı gönüllülük esas alınmaktadır. Ortak birliklerinin Merkez 

Birliğiyle iş birliğini geliştirmede kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunumu ve ortakların memnuniyeti 

temel motif olarak dikkate alınmaktadır. Ortakların memnuniyetini ölçebilmek ve taleplerini 

zamanında karşılayabilmek amacıyla etkin bir bilgi yönetim sistemi geliştirilmesine çalışılmaktadır.  

Ocak 2022’de yapılan tespitlerde ortakların yönetimi konusunda Merkez Birliğinin ortalama puanı 5,8 

olarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 2.13. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde ortakların yönetimini ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de 
yapılan ölçüm sonuçları 

 Ortakların Yönetimi Puan 

1 Ortaklarla ilişkiler politikası belirlenmiş mi? 6 

2 Ortaklara yıllık eğitim programları hazırlanıp sunuluyor mu? 6 

3 Ortakların memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor mu? 5 

4 Ortakların talep ve şikayetlerini almak için bir sistem kurulmuş 

mu? 

5 

5 Şikâyet ve memnuniyet verileri değerlendiriliyor ve raporlanıyor 

mu? 

6 

6 Ortakları bilgilendirme ve/veya ortak akıl toplantıları yapılıyor mu? 7 

7 Ortaklardan genel kurul evrakları alınabiliyor mu? 6 

8 Ortaklarından hizmet karşılığı ücret alıyor mu? 5 

9 Ortaklarına risturn dağıtıyor mu?  

Ortalama 5,8 

 

2.2.6. Personel yönetimi ve büro kullanımı 

KÖY-KOOP Merkez Birliği personel varlığı ve büro imkanları bakımından durumu olumlu 

değerlendirilebilir. Nitekim bu kategoride hedeflenen 9 puanın %81’ine erişmiş durumdadır.  

Çizelge 2.14. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde personel yönetimi ve büro kullanımını ölçmede kullanılan kıstaslar ve 
Ocak 2022’de yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 İnsan kaynakları (IKA) yönergesi var mı? 6 

2 Oryantasyon eğitimleri yapılıyor mu? 6 

3 Personel ihtiyacı (norm kadro) tanımlanmış mı? 7 

4 Görev tanımları ve personel nitelikleri arasındaki ilişki aranıyor mu? 6 

5 Personelin eğitim ihtiyaçları belirleniyor mu? 6 

6 Personele yönelik yıllık eğitim planları yapılıyor ve uygulanıyor mu? 4 

7 Personele iç/dış eğitimlere katılma şansı tanınıyor mu? 8 

8 Personelin katıldığı eğitimler ve aldığı sertifikalar kayıt altına alınıyor 

mu? 

8 

9 İşe alımda ve görevlendirmede eğitim ve tecrübe dikkate alınıyor mu? 7 

10 Personel memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor 

mu?  

6 

11 Faaliyet alanı ve risk grubu belirlenmiş mi? 9 

12 Yerleşim planı ihtiyaca uygun ve gerçekçi mi? 9 

13 Hizmet sunumuna uygun yeterli çalışma alanı var mı? 9 

14 Hizmet için yeterli ve uygun donanım var mı? 9 

15 Çevre ve İSİG acil durum planları hazırlanmış mı? 9 
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Ortalama 7,3 

 

Genel Müdür dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda görev yapmakta olan 9 personelin hangi işe ne 

kadar zaman ayırdığına ilişkin veriler çizelge 2.15’te görülmektedir.  

Çizelge 2.15. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin Ankara’daki genel merkezde ve İstanbul Bayrampaşa Halindeki satış 
yerinde farklı faaliyetlere çeşitli pozisyondaki personelin ayırdığı iş süreleri (100 puan 1 işgücüne eşittir)  

Konu Ankara İstanbul Toplam 

Temsil 20 10 30 

Halkla ilişkiler 50 - 50 

Danışmanlık 140 - 140 

Eğitim 30 - 30 

KOOP-KART 10 - 10 

Tedarik ve satın alma 5 20 25 

Personel işleri 5 - 5 

Mali işler 10 - 10 

Ortaklarla ilişkiler 25 - 25 

Pazarlama - 520 520 

Web Sayfası Tasarım 5 - 5 

Muhasebe-mali müşavirlik - - - 

Diğer - 50 50 

Toplam 300 600 900 

 

Yakın bir geçmişte yapılan mevzuat değişikliği sonucunda Merkez Birliğinin denetim, KOOPBİS 

(Kooperatifçilik Bilgi Sistemi), KOOP-EP (kooperatifçilik Eğitim Programı), süt analizi gibi yeni görevleri 

doğmuştur.  

Ayrıca, Köy-Koop Merkez Birliği ISO 17024 Standardı çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 

başta Süt Toplama ve Depolama Personelini belgelendirmek üzere yetkilendirilmiş belgelendirme 

kuruluşu statüsünü almak üzere gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bu planlama sürecinde personel 

sayısının iyileştirilmesine çalışılacaktır. Görevlerin bir kısmı yönetim kurulu üyeleri tarafından üstlenilse 

dahi mevcut personel varlığıyla bu hizmetleri verebilmek çok güçtür. Bu nedenle, bu konuda iyileşme 

sağlanabilmesi için acilen önlem alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri ile web sayfası tasarım ve güncelleme hizmetleri için işgücü 

ayrılmamıştır çünkü dış hizmet olarak satın alınmaktadır.  

2.2.7. İş birlikleri ve ağlara katılım 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin iş birliği stratejileri arasında aynı sektörde benzer amaçlarla hizmetler 

sunan diğer kooperatif merkez birlikleriyle yatay bazda, proje bazında ve işlevsel bazda iş birlikleri 

yapılması öngörülmüştür. Burada önemli olan husus birliğin GZFT analiz sonuçları ve iş birliği kurulacak 

birliklerin nitelikleridir.  

İlk önce birliğin iş birliği yapma ihtiyacının belirlenmesi gerekir. GZFT analizleri birliğin hangi konularda 

güçlü ve hangi konularda zayıf olduğunu, fırsat ve tehlikelerini ortaya koyacaktır. Fırsatlardan en iyi 

şekilde faydalanmak ve tehlikelerden etkin biçimde sakınmak için alınabilecek önlemler iş birliği 

ihtiyaçlarına önemli ölçüde ışık tutar. Bu çalışmalar sırasında nasıl bir iş birliği yapılması gerektiği 

hakkında da görüşler netleşir. 
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Güncel ve kapsamlı bir paydaş analizi hangi paydaş veya paydaşlarla iş birliği yapılmasının faydalı 

olabileceğini ortaya koyar. Bundan sonra yapılması gereken iş birliği yapılabilecek paydaşlarla 

görüşmelerin yapılması ve iş birliği zemininin oluşturulmasıdır.  

Görüşmeler sırasında paydaşlarla yapılacak iş birliğinin türü, kapsamı, sorumluluklar, faaliyetler vb. 

hususlar somutlaştırılır. Yapılacak görüşmeler sonunda taraflar iş birliğinin yararlı ve uygulanabilir 

olduğuna karar verirse, önce deneme amaçlı uygulamalar yapılabilir ve buradan elde edilecek sonuçlar 

doğrultusunda iş birliği kesinleştirilir. Uygulamaya geçildikten sonra her yılın sonunda uygulama 

sonuçları değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak iş birliği hakkında karar verilir. 

Diğer kooperatif merkez birlikleriyle mevzuata uygun olan, ortakların çıkarlarına hizmet eden ve genel 

kurulca onaylanan her türlü iş birliği yapılabilir. Bu iş birlikleri proje tabanlı olabileceği gibi karşılıklı 

fayda yaratmaya dayanan iş birlikleri de olabilir. İş birlikleri kapsamında ayrı bir tüzel kişilik 

kurulabileceği gibi sözleşmeye dayalı iş birlikleri halinde de gerçekleştirilebilir. 

Türk-Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği (TAKBİ) Projesi kapsamında birlik HAY-KOOP Merkez Birliği ile 

birlikte ittifak niteliğinde bir ortak girişim kurmuş ve bir protokol imzalamıştır. 2019’da kurulan bu 

ittifakın sürdürülmesine çalışılmaktadır. 

Yurt dışı paydaşlarla iş birliği geliştirmek amacıyla izlenecek yol ve yapılacak çalışmalar şu şekilde 

özetlenebilir: 

 Her kooperatifin üretim, tedarik ve pazarlama potansiyeli tespit edilecek ve kayıt altına 

alınacaktır. 

 Bölge birliklerinde kurulacak veri tabanları aracılığıyla bilgiler sistemli biçimde kaydedilecek, 

güncellenecek, analiz edilecek, istatistiki tablolar hazırlanacak ve raporlanacaktır.   

 Bölgesel veri tabanları merkez birliklerindeki veri tabanlarıyla entegre edilecektir. 

 Belirli aralıklarla tanıtım amaçlı yayınlar (broşür, katalog vb.) hazırlanacak, merkez ve bölge 

birlikleri web sayfalarında yayımlanacaktır. Yabancıların da bilgi edinebilmeleri için Türkçe’nin 

yanı sıra en azından İngilizce olarak da yayımlanacaktır. 

 İş birliği yapılabilecek yabancı kooperatif birlikleri araştırılacak ve onlarla iletişim kurulacaktır. 

Bu amaçla merkez birliklerinde en azından yönetici personelin yabancı dil bilme şartı 

aranacaktır. 

 Teknik geziler yapılacak ve yetkililer arasında yakın ilişkiler kurulmasına gayret edilecektir. 

 Fuar, yarışma vb. etkinliklere katılmaya çalışılacaktır. 

KÖY-KOOP Merkez Birliği, TAKBİ Projesinde yer almakla uluslararası bir paydaşla iş birliği kurmuş 

bulunmaktadır. Çünkü, söz konusu projenin uygulayıcı paydaşları arasında Alman Kooperatifleri 

Konfederasyonu (DGRV) bulunmaktadır. Bunun bir sonraki adımı DGRV bünyesinde yer alan 

kooperatifler, kooperatif birlikleri ve iştirakleri ile iş birliğinin geliştirilmesidir. Bunun yanı sıra yukarıda 

belirtilen adımlar atılarak, diğer ülke kooperatif birlikleriyle de iş birliklerinin kurulması ve 

geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi için birliklerin kendi potansiyelini belirlemesi ve tanıtımını 

yapması ve etkin bir bilgi sistemi ve iletişim ile uluslararası alanda ortak kazanması esas alınacaktır. 

Ocak 2022’de yapılan ölçümde KÖY-KOOP Merkez Birliğinin iş birlikleri ve ağlara katılımı bakımından 

ortalaması 7,4 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, sektör paydaşlarıyla iş birlikleri ve iş ortaklıkları 

konusunda daha yapılacak çok çalışmanın olduğunu göstermektedir. Bunlar arasında en çok üzerinde 

durulması gerekenler iş birliği ve iş ortaklıkları stratejileri ile GZFT analizlerini güncellemek olmalıdır.  
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Çizelge 2.16. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde iş birliği ve ağlara katılımı ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 
2022’de yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 İş birliği ve iş ortaklıkları stratejileri var mı? 4 

2 Güncel bir paydaş analizi var mı? 5 

3 Kooperatif üst birliğiyle ilişkileri olumlu ve yoğun mu? 9 

4 Kooperatif üst birliğinin yönetim veya denetim kurulunda görev almış mı?   9 

5 Sektör paydaşlarıyla ortak girişimleri (ittifak, şirket, dernek vb.) var mı? 8 

6 Paydaşlarla iş birlikleri (dayanışma amaçlı toplantılar, lobi çalışmaları vb.) var 

mı? 

8 

7 Yurt dışı kuruluşlarla iş birlikleri var mı? 7 

8 Fuar, sergi vb. etkinliklere katılıyor mu? 9 

Ortalama 7,4 

 

2.2.8. Hizmetler ve hizmet sunumu 

Merkez Birliğinin hizmet politikası “Müşterilerin (ortakları ve diğer özel-tüzel kişiler) ihtiyaç ve 

beklentilerini en hızlı ve en etkin şekilde karşılayacak önlemler alıp uygulamak, bunun için gerekli sayıda 

ve niteliklere sahip personeli istihdam etmek ve onlara niteliklerini geliştirecek eğitim imkanları 

sunmak, kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılanarak birliğin en güvenilir ve ekonomik bakımdan 

başarılı işletmeler arasına girmesini sağlamak ve dolayısıyla müşterilerin ve çalışanların memnuniyetini 

sürekli iyileştirmektir” şeklinde tanımlamıştır.  

Birlik, hizmet verdiği ortaklarının ve diğer özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç ve isteklerini belirli aralıklarla 

belirleyecek ve bunları karşılamaya yönelik önlemler alacaktır. Hizmet sunumundan sonra da müşteri 

ve çalışanların memnuniyetini izleyecek ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak iyileştirmeye yönelik 

önlemler alacaktır. Müşteri ve personelin görüşleri, formlar, dilek ve öneri kutuları, memnuniyet 

anketleri, toplantılar, çalışma ziyaretleri vd. yöntemlerle alınacaktır. 

Hizmet sunumunda esas alınan ilkeler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

a) Erişilebilirlik: Müşteriler birlik tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla şikâyetlerini, bilgi 

taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletebilmektedir. 

b) Bilgiye ulaşılabilirlik: Müşteriler talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde 

ulaşabilmektedir. 

c) Hızlı geri bildirim: Müşteriler tarafından iletilen tüm başvurular en kısa sürede 

cevaplandırılmaktadır. 

d) Çözüm odaklılık: Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler 

üretilmektedir. 

e) Nesnellik: İletilen tüm başvurular nesnel (objektif) bir çerçevede ele alınıp değerlendirilmekte 

ve çözüm sürecinde de nesnel kıstaslar esas alınmaktadır. 

f) Gizlilik: Müşteri başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı 

olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır. 

g) Müşteri odaklılık: Müşterilere en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri beklentilerini en yüksek 

düzeyde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşım benimsenmiştir. 

h) İnisiyatif kullanma: Müşterilerin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilmek ve müşteri 

memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak için çalışanlar gerekli durumlarda inisiyatif 

kullanarak karar alma yetkisine sahiptir. 

i) Müşterinin sürece katılımı: Müşteriler, ilettikleri şikayetlerin değerlendirmesi ve çözüm 

aşamalarıyla ilgili bilgilendirilmekte, kendilerinin sürece aktif olarak katılması 

sağlanmaktadır. 
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j) Denetime açıklık: Müşteriler tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi, çözüm 

aşamaları, çağrı talepleri ve sonuçları raporlanmakta ve izlenebilmektedir. 

k) Kurum içi bilgilendirme: Müşteri şikâyetleri kurum genelinde paylaşılmakta ve izlenmektedir. 

l) Sürekli iyileştirme: Müşterilerden gelen öneri ve düşünceler titizlikle değerlendirilmekte ve 

sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır. 

Son yapılan ölçümde KÖY-KOOP Merkez Birliği hizmetler ve hizmet sunumundan 3,8 puan almıştır. Bu 

seviyenin yükseltilmesi için bu plan döneminde çok ciddi çalışmalar yapılacaktır.  

Çizelge 2.17. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde hizmet ve hizmet sunumunu ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 
2022’de yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 Hizmet politikası ve yönergesi var mı? 4 

2 Hizmet sunumunda ortakların ihtiyaç ve talepleri dikkate alınıyor mu? 4 

3 Hizmetlerle ilgili kalite hedefleri belirlenmiş mi? 4 

4 Hizmet listesi oluşturulmuş mu? 4 

5 Hizmet kapasitesi belirlenmiş mi? 4 

6 Hizmet sunum planı var mı? 4 

7 Hizmet maliyetini takip ve analiz edecek bir sistem kurmuş mu? 4 

8 Hizmet pazarlama süreci tanımlanmış mı? 4 

9 Kaliteli hizmet sunumu için yeterli sayıda ve kalitede personeli var mı? 4 

10 Hizmet sunum sözleşmeleri mevcut mu? 4 

11 Müşteri şikayetleri takip ediliyor ve değerlendiriliyor mu? 3 

12 Müşteri memnuniyeti ölçülüyor ve sonuçları raporlanıyor mu? 3 

Ortalama 3,8 

 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022’de sunduğu ve sunmayı planladığı hizmetler Çizelge 2.18’de 

görülmektedir.  

Çizelge 2.18. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022’de sunduğu ve sunmayı planladığı ticari ve ticari amaçlı olmayan 
hizmetler 

Ticari Olmayan Faaliyetler Ticari Faaliyetler 

 Ortakların çıkarlarını temsil etmek  Ormancılık faaliyetleri 

 Ortaklara ihtiyaç ve talep odaklı eğitim 
hizmetleri vermek 

 Kamu destekleme işlemleri hizmeti 
vermek 

 İndirimli kurumsal anlaşmalar (KOOP-KART) 
 Ortaklara proje hazırlama hizmeti 

vermek 

 Kooperatifçilik Bilgi Sistemi (KOOPBİS)  MYK Belgelendirme 

  
 Yeni kanun gereği denetim ve dış 

denetim konularında ortaklara 
danışmanlık hizmeti vermek 

  
 Yeni kanun gereği ortaklara 

kooperatifçilik eğitimleri vermek 
(KOOP-EP) 

   Süt analizi hizmeti vermek  

  
 Ortakların süt dışı diğer ürünlerinin 

pazarlanması   
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Merkez Birliğinin hizmet listesinde ticari hizmet olarak yer alan ürün (süt hariç) pazarlama, dış denetim, 

KOOPBİS (Kooperatifçilik Bilgi Sistemi), KOOP-EP (Kooperatifçilik Eğitim Programı), süt analizi ve 

Mesleki Yeterlilik Kanunu dahilinde belgelendirme ve sınav konulu hizmetler yenidir ve bu hizmetlerin 

ilk kez 2022’de verilmesi planlanmıştır. Söz konusu hizmetlere aşağıda kısaca değinilecektir. 

Merkez Birliğinin kuruluş amacı öncelikle ortaklarının ihtiyaç ve taleplerine odaklı çalışmalar yapmak 

ve onları memnun edecek şekilde hizmet sunmaktır. Hizmet talep eden ortaklar ve diğer özel ve tüzel 

kişilerin taleplerini kolayca ve doğru biçimde birliğe iletmeleri ve hızlı biçimde değerlendirilip 

yanıtlanması müşteri memnuniyeti ve birliğin başarısı açısından çok önemlidir.  

2.2.8.1. Temsil hizmetleri 

Birliğin temel görevi ortaklarının çıkarlarını temsil etmektir. Ortakların çıkarlarını temsil etmek amacıyla 

yapmaya gayret ettiği faaliyetler şunlardır: 

 Her yılın başında ortakların öncelikli konuları belirlenmekte ve akabinde her bir konu ile ilgili 

iletişim kurularak, iş birliği yapılacak veya önlem alınacak paydaşlar tespit edilmektedir. 

 Her bir konu ve ilgili paydaş gözetilerek görüş, politika ve strateji geliştirilmekte ve 

uygulanmaktadır. Bu konuda gerekirse uzmanlardan hizmet alımına başvurulmaktadır.  

 Yıl içinde gerçekleştirmek üzere ortaklar ve karar alıcı paydaşların katılacağı toplantılar 

düzenlenmektedir. 

 Ortakların görüş ve isteklerinin medyada yer almasına çalışılmaktadır. 

 Ortakların seslerini duyurmak amacıyla sektör paydaşlarıyla ortak etkinlikler planlanmakta ve 

gerçekleştirilmektedir. 

  Milli Birliğin lobi çalışmalarına aktif olarak dahil olunmakta ve destek verilmektedir.  

 Kamu kurumlarının bölgesel politika geliştirmelerinde katkı sağlanmakta ve dolayısıyla 

ortakların yararına politikaların geliştirilmesinin önü açılmaktadır. 

 Ortakların temsil konusunda öneri ve şikayetleri alınmakta, memnuniyetleri ölçülmekte ve 

sonuçlar dikkate alınmaktadır 

Ortaklarını temsil etmek amacıyla sık sık bir araya geldiği kurum ise T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanlığıdır. Bu sayede, Bakanlık Teşkilatının 

her hizmetinde ortakların isteklerinin de dikkate alınmasına yönelik ortam sağlamaya çalışmaktadır. 

Ayrıca, TOB aracılığıyla verilen kamu desteklemelerinden ortakların eksiksiz biçimde faydalanması için 

de her türlü çalışma yapılmaktadır. 

Merkez Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler gibi kamu 

kurumlarda ortakların sesi olarak her alanda yer almaya gayret etmektedir. Ziraat Odası, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi meslek kuruluşlarında da ortakların çıkarlarını temsil edecek 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Birlik, Türk-Alman İşbirliği ile yürütülmekte olan kooperatif birliklerinin geliştirilmesi amaçlı bir projenin 

(TAKBİ Projesi) yürütücü ortağı olarak görev almaktadır. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) 

ile yürütülmekte olan bu proje ile ortaklar sadece yurt içinde değil, yurt dışında da temsil edilir hale 

gelmiştir.  

Ortakların süt satışlarında sorun yaşamaması için Ulusal Süt Konseyi üyeleri ile sürekli iletişim ve iş 

birliği zemini korunmaktadır. Yılın değişik dönemlerinde sektör temsilcileriyle toplantılar yapılmakta, 

ortakların çıkarlarını gözeten sürdürülebilir sözleşmelerin yapılması ve uygulanması için çalışmalar 

yapılmaktadır. Benzer çalışmalar kesif yem tedariki çalışmalarında da gerçekleştirilmektedir. 

Birliğin web sayfası aracılığıyla birliğin ve dolayısıyla ortakların sesi Türkiye’de duyurulmaya 

çalışılmaktadır. Sosyal medya hesaplarından da Merkez Birliği ve ortakları hakkında olumlu kamuoyu 

yaratma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca, yeniden çıkarılmaya başlayan Köy-KoopHaber gazetesi 
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ile Merkez Birliğiyle ilgili haberler ve duyurular yerel ve ulusal basın-yayın organlarında sıkça yer 

almaktadır.  

2.2.8.2. Eğitim hizmetleri 

Merkez Birliği, ortaklarını ve personelini geliştirmek amacıyla eğitim hizmetleri sunmaktadır. 

Kooperatiflerin temel ilkeleri arasında yer alan eğitim hizmetlerini ortaklarına ve personeline 

sunabilmek amacıyla Birliğin ihtiyaç ve talep odaklı yıllık eğitim planları hazırlanmakta, uygun 

eğitmenler görevlendirilmekte ve eğitimler sonucunda memnuniyet ölçülmektedir. İzlenen ana strateji 

kendi uzmanlarıyla ortaklarına ve personeline ihtiyaç odaklı eğitimler sunmaktır. Bunun için personel 

arasından eğitmen adayları belirlenmekte ve eğiticilerin eğitimi ile ihtiyaç duydukları diğer eğitimlerle 

geliştirilerek uzmanlaştırılması hedeflenmektedir. Bu yolla Birliğe ait bir eğitmen ve danışman havuzu 

yaratılmaya çalışılmaktadır. Süreç devam etmektedir. Bu arada ihtiyaç duyulan eğitmenler öncelikle 

TAKBİ Projesi kapsamında yaratılan eğitmen havuzundan karşılanmaya çalışılmakta, yetersiz 

kalındığında dışarıdan, profesyonel eğitmenlerden faydalanmaya çalışılmaktadır.  

Eğitmen havuzunu geliştirmek ve eğitimleri başarıyla sunmak için yapılan çalışmalar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Ortakların ihtiyaç ve taleplerinin alınması 

 Hizmet kalite hedeflerinin tanımlanması/güncellenmesi 

 Eğitmen adaylarının belirlenmesi 

 Eğitmen adaylarının eğiticilerin eğitimine katılmasının sağlanması  

 Eğitim havuzuna farklı uzmanların katılması sağlanarak güçlendirilmesi 

 Eğitim planları doğrultusunda eğitmen havuzundan eğitmen görevlendirilmesi 

 Eğitim planlarının uygulanması 

 Eğitim hizmet maliyetinin takip ve analiz edilmesi 

 Eğitim alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması 

 Eğitim alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması 

 

2.2.8.3. Danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri 

Ortaklarına danışmanlık hizmetleri sunmak Birliğin ana sözleşmesi gereği ana görevleri arasında yer 

almaktadır. Birlik, hukuk, insan kaynakları, yönetim, vb. ortakların ihtiyaç duyduğu her konuda 

danışmanlık, rehberlik ve koçluk hizmeti vermeye gayret etmektedir. Danışmanlık hizmetlerinde 

öncelikle KÖY-KOOP Merkez Birliğinin eğitmen havuzunda bulunan uzmanlardan faydalanılır. Zorunlu 

hallerde dışarıdan hizmet alımına başvurulabilir. 

Danışmanlık hizmetlerinden ortakların yanı sıra ihtiyaç sahibi herkes faydalanmak üzere başvurabilir. 

Danışmanlık hizmet talepleri Birliğin web sayfası üzerinden, e-posta, posta ya da elden dilekçe ile 

iletilebilir.  

Danışmanlık hizmetlerinde ortakların (ve diğer faydalanıcıların) memnuniyeti esastır. Bu nedenle, 

danışmanlık hizmetleri sonunda mutlaka bir memnuniyet anketi uygulanır. Ayrıca, hizmet alımı 

sırasında ve sonrasında faydalanıcılara olumlu ve olumsuz görüşlerini bildirme imkânı verilir.  

Birlik, ortaklarına başta kamu politikaları ve desteklemeleri olmak üzere çeşitli konularda en doğru 

bilgiyi, zamanında vermeyi taahhüt etmektedir. Bu konuda web sayfası, sosyal medya araçları, SMS gibi 

çeşitli araçlardan faydalanılmaktadır. Ayrıca danışmanlar da bu konuda ortaklara bilgi vermekte ve 

uyarmaktadır. 
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2.2.8.4. İndirimli Kurumsal Anlaşmalar 

KÖY-KOOP Merkez Birliği 151 bin dolayında kooperatif ortağını şemsiyesi altında barındıran büyük bir 

örgüttür. Ortalama 4 kişilik aile üzerinden hesaplanacak olursa yaklaşık 600 bin kişiden oluşan büyük 

bir nüfus ile karşılaşılır. Hiç kuşku yok ki, bir ilde gerek tedarik ve gerekse pazarlama sektörü açısından 

bu büyüklükteki bir üretici ve tüketici grubu son derece önemlidir.  

İndirimli kurumsal anlaşmaların amacı, adından da anlaşılacağı üzere, ortakların ihtiyaç duydukları mal 

ve hizmet alımlarında sektörde var olan firmalardan indirimli ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak, bu 

konuda onlara yol göstermektir. Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 

2.2.8.5. Ürün pazarlama 

KÖY-KOOP Merkez Birliği ortaklarının ürettiği süt dışındaki diğer ürünlerin pazarlanmasında da hizmet 

sunmayı planlamıştır.  Ortakların yaş sebze ve meyve pazarlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Toptancı halinde 2020 yılında bir satış yeri kiralanmıştır, satış 

faaliyetleri sürdürülmektedir. 

2.2.8.6. Dış denetim hizmetleri 

2021 Yılında yapılan mevzuat değişikliği sonunda yıllık net satış geliri 30 milyon TL ve üzeri olan 

kooperatiflerin dış denetime tabi tutulması zorunlu olmuştur. Mali denetim olarak tanımlanan dış 

denetimi verebileceklerden birisi de kooperatif merkez birlikleridir. KÖY-KOOP Merkez Birliği dış 

denetim hizmeti vermek üzere gerekli girişimleri başlatmıştır. Yetki alması halinde KÖY-KOOP Merkez 

Birliğinden dış denetim hizmetlerini vermeyi planlamaktadır. 

 Ortakların taleplerinin alınması 

 Hizmet kalite hedeflerinin tanımlanması/güncellenmesi 

 İhtiyaç ve talepler doğrultusunda dış denetim hizmet planının hazırlanması 

 Dış denetçilerin istihdam edilmesi, 

 Dış denetimlerin yapılması 

 Hizmet maliyetinin takip ve analiz edilmesi 

 Hizmet alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması 

 Hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması 

 

Birliğin hedefi, yalnızca mevzuat gereği dış denetim yaptırmak zorunda kalan kooperatif birlikleri ve 

kooperatiflerde değil, kendisine ortak olan tüm birlik ve kooperatiflerde dış denetimin yapılmasını 

sağlamaktır. Çünkü etkin, düzenli ve doğru denetim hizmetlerinin başarıyı arttıracağı ve güven ortamını 

pekiştireceği bilinmektedir. Bu konuda gerekli girişimler yapılacaktır. 

Dış denetim hizmetleri ilgili bakanlığın belirleyeceği çerçevede ücret karşılığı yapılacaktır. 

2.2.8.7. Süt analiz hizmetleri 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı süt kalitesini arttırmak amacıyla son dönemlerde yeni bir politika 

uygulamaya koymuştur. Buna göre süt alım-satımıyla ilgili çalışan kooperatif birlikleri, Süt Üretici 

Birlikleri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Bakanlığın öngördüğü cihazları alıp üreticilerin sütlerini 

belirli aralıklarla analiz ederler ise hem üreticilere ve hem de analizi yapan birliğe kamu desteği 

verilecektir. Bu kapsamda Merkez Birliği analiz cihazlarının ve gerekli aletlerin alımında koordinasyon 

sağlamıştır. Analiz sonuçlarının Bakanlığa aktarılması için veri tabanı satın alınmıştır, sanal server 

hizmeti sunmaktadır.  
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2.2.8.8. KOOPBİS hizmetleri 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda 2021’de yapılan değişiklik gereği Kooperatifçilik Bilgi Sistemi 

kurulması ve bu çerçevede bazı işlemlerin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre T.C. Ticaret 

Bakanlığı Kasım 2022’ye kadar bir veri tabanı geliştirecek ve kooperatifler ortaklık, genel kurul, yönetim 

kurulu ve denetleme kurulu çalışmaları, raporları, ticari ve mali bilgileri gibi kooperatife ait bilgileri 6 

aylık bir süre içinde veri tabanına kaydedecek veya kaydedilmesini sağlayacaktır. Daha sonraki süreçte 

de güncellemeler her ay yapılacaktır. Bunu yapmayan veya yapamayan kooperatiflerin yönetim 

kurullarına ciddi tutarda para cezaları verilecektir. 

Bilgi eksikliği ve bilgilerden gereğince yararlanamamak tüm işletmelerde olduğu gibi kooperatiflerde 

de başarıyı engelleyen önemli etkenlerdendir. Bu nedenle, sadece yasal zorunluktan değil, başarı için 

kooperatif birlikleri ve kooperatiflerin bilgi sistemi kurması ve kamu tarafından geliştirilecek KOOPBİS’ 

in bir parçası olması faydalıdır.  

Birlik, bu konuda ortaklarına her türlü desteği vermeyi planlamaktadır. Hizmet alacak olan 

kooperatiflerin maliyeti karşılayacak seviyede bir ücret ödenmesi yeterli olacaktır. 

2.2.8.9. KOOP-EP hizmetleri 

Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklerden birisi kooperatif yönetim ve denetim kurulları 

üyelerinin Kooperatifçilik Eğitim Programı (KOOP-EP) olarak adlandırılan ve ilgili yönetmelikte çerçevesi 

çizilen bir eğitim programını başarıyla tamamlayıp katılım belgesi almalarıdır. Söz konusu yönetmeliğe 

göre yıllık net satış geliri 20 milyon TL ve üzerinde olan kooperatiflerin bu eğitim programlarına 

katılması zorunludur. Birlik, ortağı olduğu HAY-KOOP Merkez Birliği ile iş birliği yaparak bu eğitimleri 

ortaklarına vermeyi planlamaktadır. Öncelikle yasal olarak katılması zorunlu kooperatiflerin kurul 

üyelerine eğitim verilmesi sağlanacaktır. Akabinde diğer kooperatiflerin ve yönetici personelin bu 

eğitimlerden faydalanmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 

Eğitimlere katılanlar ilgili Bakanlığın belirleyeceği katılım ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. Bu 

eğitimlerin maliyetini karşılamaya yönelik farklı kaynaklardan yararlanmak üzere çeşitli girişimlerde 

bulunulacaktır.  

2.2.9. Tedarik ve Satın Alma 

Tedarik ve satın alma konusunda KÖY-KOOP Merkez Birliğinin ortalama puanı 3,8 olarak 

hesaplanmıştır. Bu puanı üst seviyelere yükseltecek önlemler alınacaktır. 

Çizelge 2.19. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde tedarik ve satın almayı ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de 
yapılan ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 Satın alma ve tedarik prosedürü tanımlanmış mı? 4 

2 Satın alınacak hizmet ve ürünler tanımlanmış mı? 4 

3 Şartname ve sözleşme örnekleri hazırlanmış mı? 4 

4 Satın alma ve tedarik konusunda tecrübeli personel çalıştırılıyor mu? 4 

5 Tedarikçi seçim kuralları ve kriterleri belirlenmiş mi? 4 

6 Tedarikçi listesi hazırlanmış mı? 4 

7 İzleme ve değerlendirme sistemi kurulmuş mu? 3 

8 Düzenli olarak değerlendirme raporları hazırlanıp yönetime sunuluyor 

mu? 

3 

Ortalama 3,8 
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2.2.10. Mali Yapı 

Türkiye’de uygulanmakta olan 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatif tüzel kişiliğine sahip 

olan KÖY-KOOP Merkez Birliği 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari bir işletmedir. Bu nedenle, 

ticari açıdan piyasada çeşitli aktörlerle rekabet etmek zorundadır. Hayatta kalabilmesi ve başarılı 

olabilmesi için ticari ve mali açıdan güçlü konumda olması gerekir. 

Mali yönetim, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak ve öz kaynaklardan 

veya borçlanarak yaratılan fonları etkin biçimde kullanmak amacıyla yapılan yönetsel faaliyetlerin 

tümüdür. Bilindiği üzere fon belirli bir iş için gerektiğinde harcanmak üzere ayrılıp işletilen para 

demektir.  

Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı üzere, mali yönetim, işletmenin mali açıdan kontrolünü, gerektiğinde 

düzenli ve yeterli kaynak temin edilerek gerekli fonların yaratılmasını, bu fonların ortakların ihtiyaç ve 

isteklerini karşılayacak şekilde kullanılmasını ve sonuçta ortakların memnuniyetini arttırmasını 

sağlamakla yükümlüdür. Bir işletmenin mali kontrolünü sağlayabilmek için mali yapısını bilmek ve mali 

analizleri düzenli biçimde yaparak elde edilen sonuçları yorumlamak gerekir. 

Bir işletmenin mali yapısı işletmenin varlıklarını nasıl finanse ettiğini gösteren kısa ve uzun vadeli 

borçlar, öz kaynak gibi kalemler ile bunlar arasındaki ilişkilerdir. Mali yapı hakkında ön bilgi almak ve 

genel olarak fikir ileri sürmek için bilânço ve gelir tablosu gibi mali tablolara bakmak yeterlidir. 

Diğer işletmelerde olduğu gibi kooperatiflerin varlığı (sermayesi) aktifleridir. Aktifler faaliyet için gerekli 

anapara ve paraya çevrilebilir mallarının tamamıdır. Mali yönetimin temel görevleri arasında ihtiyaç 

duyulan sermayeyi tahmin etmek ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulan sermayeyi en uygun koşullarda 

temin etmek yer almaktadır. Tabii, burada borçlar ile öz kaynak (öz sermaye) arasındaki dengeyi de 

korumak ve dolayısıyla riskleri düşürmek de mali yönetimin bir görevidir. 

Mali yönetimden sorumlu kişilerin ihtiyaç duydukları mali analiz, bir işletmenin mali durumunun ve 

mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek, mali tablo kalemlerindeki değişiklikleri, 

kalemler arasındaki ilişkileri, zaman içinde gösterdikleri eğilimleri incelemek ve gerektiğinde belirlenen 

standartlar ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılarak yorumlanmak amacıyla yapılan çalışmaların 

bütünüdür. 

Mali analiz bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını 

belirlemek, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin, zaman içinde 

gösterdikleri eğilimlerin incelenmesi ve gerektiğinde belirlenen standartlar ve sektör ortalamalarıyla 

karşılaştırılarak yorumlanması amacıyla yapılan çalışmaların bütünüdür. 

Merkez Birliği, mali analizlerle aşağıda yer alan sorulara yanıt aranmasını ve buna uygun stratejilerin 

geliştirilmesini kararlaştırmıştır: 

 Birliğin borç ödeme gücü 

 Birliğin mali yapısı 

 Birliğin varlıklarının yönetimi 

 Birliğin karlılığı 

Ayrıca, birliğin ödenmemiş sermayesi ve vergi, SGK borcu olup olmadığı, üst birliğine sermaye 

yükümünü yerine getirip getirmediği, genel yönetim giderlerinin brüt kardaki payı da 

değerlendirmelere alınacaktır. Dolayısıyla ele alınan kıstas sayısı 17 olacaktır. 

Birliğin mali yapısının analizinde kullanılacak kıstaslar ve bunların değerlendirileceği alanlar Çizelge 

2.20’de görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, birliğin mali yapısı değerlendirilirken toplam 17 

kıstas kullanılacaktır. Birliğin borç ödeme gücünü ölçerken ve geçmiş dönemlerle cari dönemi 

kıyaslarken kullanılacak üç kıstas sırasıyla cari oran, asit-test oranı ve nakit oranıdır. Birliğin mali yapısını 
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değerlendirmede ise sırasıyla öz kaynakların pasifteki payı, kısa vadeli yabancı kaynakların pasifteki 

payı ve duran varlıkların öz kaynaklara oranı kullanılacaktır. 

Mali analizlerde kullanılacak olan her bir kıstasın tanımı, ne şekilde hesaplanacağı ve yorumlanması 

hakkında kısaca bilgiler yer almaktadır.  

1) Cari Oran 

Cari oran işletmenin (birliğin) her bir liralık borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösteren 

bir değerdir. Kısaca CO ile gösterilen cari oranın hesaplanması için dönen varlıkların kısa vadeli yabancı 

kaynaklara (KVYK) bölünmesi gerekir. Kooperatifler ve kooperatif birlikleri için CO değerinin 1,5-2,0 

arasında değişmesi istenir. 

𝐶𝑂 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

𝐾𝑉𝑌𝐾
  

 1,5 ≤ 𝐶𝑂 ≤ 2 

Cari oran değeri 2’den büyük olursa borçları ödeme gücü yüksek ama likidite fazlası var ve dönen 

varlıklar yeterince etkin değerlendirilmiyor sonucu çıkarılır. Bu durum işletmenin karlılığını düşürür. 

Cari oran değeri 1,5’tan düşük olursa birliğin borç ödeme gücü zayıftır yorumu yapılır. Eğer cari oran 

değeri 1’in altına düşerse birlik kısa vadeli borçlarını ödeyemez durumda demektir. 

Çizelge 2.20. Mali analizlerde kullanılacak kıstaslar ve kullanılacakları alanlar 

Kıstaslar Kullanılacak Alan 

Cari Oran 

Birliğin borç ödeme gücü Asit-Test Oranı  

Nakit Oranı 

Öz Kaynakların Pasifteki Payı (%) 

Birliğin mali yapısı Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Pasifteki Payı 

Duran Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı 

Alacak Devir Hızı 

Birliğin varlıklarının yönetimi Aktif Devir Hızı 

Öz Kaynak Devir Hızı 

Mali Rantabilite 

Birliğin karlılığı 
Brüt Kar Oranı 

İşletme Kar Oranı 

Dönem Net Kar Oranı 

Ödenmiş sermaye oranı 

Yönetimin başarısı 
Vergi ve SGK borcu 

Üst birliğe sermaye yükümlüğü 

Genel yönetim giderlerinin payı 

 

2) Asit-Test Oranı (ATO) 

Birliğin her bir liralık borcuna karşılık kaç liralık nakit veya hızla nakde çevrilebilir sermayesi olduğunu 

gösterir. Stokların nakde çevrilmesi güç olabileceği düşünülerek dönen varlıklardan düşülmesi ve arta 

kalan değerin KVYK tutarına bölünmesiyle elde edilir. Kısaca ATO ile gösterilen asit-test oranın 1’e eşit 

olması istenir. 

𝐴𝑇𝑂 =
𝐷ö𝑛𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟 − 𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑟

𝐾𝑉𝑌𝐾
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ATO değerlerinin 1’den düşük olması halinde birliğin ödeme güçlüğü olduğu sonucuna varılır; 1’den 

büyük olması halinde ise borç ödeme gününü yeterli olduğu sonucuna varılır. Bununla birlikte, bu 

konuda daha doğru değerlendirme yapabilmek için stok devir hızı, alacakların tahsil edilmesi süresi gibi 

başka kıstaslara bakılmasında fayda vardır. 

3) Nakit Oranı 

İşletmenin stoklarını satamadığı ve alacaklarını da tahsil edemediği hallerde kısa vadeli borçlarını 

ödeyebilme gücünü gösteren bir değerdir. Nakit oranı (NO) işletmenin elindeki hazır değerler ile 

menkul kıymetlerin kısa vadeli borçlara oranı şeklinde hesaplanır. 

𝑁𝑂 =
𝐻𝑎𝑧𝚤𝑟 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟 + 𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙 𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟

𝐾𝑉𝑌𝐾
= 0,2 

Nakit oranının asgari değerinin kooperatifler ve kooperatif birlikleri için 0,2 seviyesinde olması uygun 

görülmüştür. Nakit oranının 0,2’den düşük olması halinde birliğin kısa vadeli borçları ödeme güçlüğüne 

sahip olduğu; 0,2’den ne kadar yüksek olursa nakitlerin iyi yönetemediği şeklinde yorumlanır. 

4) Öz Kaynak Oranı 

İşletme varlıklarının yüzde kaçının ortaklar tarafından karşılandığını gösterir. Orta ve uzun vadeli kredi 

analizlerinde işletmenin kredi değerini ölçmek amacıyla kullanılan bu oranın kooperatiflerde ve 

kooperatif birliklerinde %50 seviyesinde olması optimaldir. Oranın yüksek olması işletmenin ödeme 

gücünün ve kredi değerinin de yüksek olduğunu gösterir. Öz kaynak oranı ne kadar yüksek olursa 

işletmenin beklenmeyen finansal sorunlarla karşılaşma ihtimali de o kadar düşüktür. Yüksek öz kaynak 

oranının olumsuz yanı işletme yönetiminin kredilerden yeterince yararlanamaması şeklinde 

değerlendirmeye yol açabilecek olmasıdır. 

Ö𝐾𝑂 =
Ö𝑧 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
= 0,50 

5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak (KVYK) Oranı 

Birliğin varlıklarının (aktiflerinin) ne kadarının KVYK ile karşılandığını gösterir. Bu oranın en fazla 1/3 

seviyesinde olması istenir. Diğer bir deyişle, sağlıklı bir mali yapıya sahip bir birlikte aktiflerin en az 

%50’si öz kaynaklarla, en fazla %35’i kısa vadeli yabancı kaynaklarla ve geri kalanının da uzun vadeli 

yabancı kaynaklarla karşılanması istenir.   

𝐾𝑉𝑌𝐾𝑂 =
𝐾𝑉𝑌𝐾

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
≤ 1/3 

Pasif (veya aktif) içinde KVYK oranı arttıkça işletmenin ödeme güçlüğü riski artar. Bu risk, duran 

varlıkların finansmanında KVYK kullanılmasıyla daha da artar. Bu durum, işletmenin negatif net 

sermayesinin olduğunun da göstergesidir.  

6) Duran Varlıkların Öz Kaynaklar Oranı 

Duran varlıkların ne kadarının öz kaynaklarla finanse edildiğini gösterir ve en fazla 1 olması istenir. 

Oranın 1’den büyük olması öz kaynakların yetersiz olduğunu, duran varlıkların kısmen kısa veya uzun 

vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑙𝚤𝑘𝑙𝑎𝑟

Ö𝑧 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟
≤ 1 

7) Alacak Devir Hızı 

Birliğin varlıklarının ne ölçüde doğru kullanıldığı ve yönetildiğini ortaya koymak amacıyla kullanılan 

kıstaslardan birisidir. Alacak devir hızı birliğin alacaklarını ne kadar hızla tahsil ettiğini gösterir. Alacak 
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devir hızı ne kadar yüksek olursa çalışma sermayesinin alacaklara olan bağımlılığı azalacak, aksi halde 

ise artacaktır. Düşük devir hızı ekonomik kayıp demektir. 

𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘𝑙𝑎𝑟 
 

Ortalama ticari alacaklar dönem başı ve dönem sonundaki ticari alacakların ortalaması şeklinde 

hesaplanır. 

Alacakların ortalama tahsil süresini gün olarak hesaplamak için 360 günü alacak devir hızına bölmek 

yeterlidir. Ortalama tahsil süresinin mümkün olabildiğince kısa olması istenir. 

𝑂𝑟𝑡. 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 (𝑔ü𝑛) =  
360

𝐴𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤
 

8) Aktif Devir Hızı 

Birliğin her 1 TL’lik varlığı (aktifleri) tarafından sağlanan satışları ölçen bir değerdir. 

Aktif devir hızının yüksek olması aktifin tam kapasite ile verimli bir şekilde kullanıldığını ve dolayısıyla 

yüksek kar sağlandığını gösterir. Düşük olması ise atıl kapasite ve ekonomik kayıp olduğunu gösterir.  

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓  𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
 

9) Öz Kaynak Devir Hızı 

Öz kaynak (ÖK) devir hızı ÖK’ın ne ölçüde verimli kullanıldığını gösterir. Hızın yüksek olması öz 

kaynakların verimli, düşük olması ise verimsiz kullanıldığını ve öz sermayenin iş hacmine göre fazla 

olduğunu gösterir.  

Ö𝐾 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 Ö𝐾
 

Ortalama öz kaynak değeri dönem başı ve dönem sonundaki öz kaynakların ortalaması şeklinde 

hesaplanır. 

10) Mali rantabilite 

İşletme faaliyetlerinin sonuçlarının, yani karın veya zararın hangi seviyede olduğunu ortaya koyan 

oranlardan birisidir. Net kârın öz kaynaklara oranı şeklinde hesaplanan mali rantabilite işletme 

ortaklarınca sağlanan kaynağın her bir birimine düşen kâr payını gösterir. Kooperatif ve kooperatif 

birliklerinde mali rantabilitenin esas olarak cari enflasyon değerinin üzerinde olması yeterli görülür. 

𝑀𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑟

Ö𝑧 𝐾𝑎𝑦𝑛𝑎𝑘
 

11) Brüt Satış Kârı Oranı 

Brüt satış karı oranı (kısaca “brüt kar oranı”) brüt karın veya zararın net satışlara oranı şeklinde 

hesaplanır. Kooperatifler tüzel kişiliklerinde yüksek kar istenen bir durum değildir. Bununla birlikte, 

birliğin yatırım ve diğer fonlara para aktarabilmesi ve ortaklarına motive edecek seviyede risturn 

ödeyebilmesi için kar elde etmesi zorunludur. Bu nedenle brüt satış karının enflasyonun oldukça 

üzerinde olması istenir. Aksi halde, işletme ve dönem sonu net kar oranları enflasyon değerinin altında 

kalabilir.  

Geçmiş yıllarla yapılan kıyaslamalarda brüt kar oranının yükselme eğiliminde olması toplam satışlar 

içinde satış maliyetinin payının azaldığını gösterir. 



 
 

37 
 

12) İşletme (Faaliyet) Kârı Oranı 

İşletmenin esas faaliyetinden ne ölçüde karlı olduğunu gösteren bir değerdir. Brüt kardan işletme 

giderleri çıkarıldıktan sonra kalan kısmın net satışlara oranlanmasıyla elde edilir. Oranın yüksek olması 

istenir. 

13) Dönem Net Kârı Oranı 

İşletme faaliyetlerinin net verimliliği ile uygulanan çeşitli yönetim politikalarının ve kararlarının 

sonuçları konusunda bilgi verir. Dönem net karının enflasyon değerinin üzerinde olması istenir. 

14) Ortakların Sermaye Yükümlerini Yerine Getirmesi 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020’de yayımlanan Sınırlı Sorumlu Köy Kalkınma Kooperatifleri 

Birliği Örnek Ana Sözleşmesinin 14. Maddesinde «Bir ortaklık payının değeri 100 Türk lirasıdır. Birliğe 

giren her ortak kooperatifin en az 50 ortaklık payı alması şarttır. Önceden yükümlenen miktar tamamen 

ödenmedikçe pay artırımı yapılamaz» ve 15. maddesinde «Ortakların yüklendikleri nakdi payların 1/4’ü 

(ortaklık başvurusu sırasında) peşin ödenir. Bakiye pay borcunun ödenme şekli ile müddetini genel 

kurul tayin eder. Ancak, bu müddet taahhüt tarihinden itibaren on yılı geçemez» denilmiştir. Buradan 

anlaşılmaktadır ki, bir kooperatif birliğinin ortağının en geç 10 yıl içinde sermaye taahhüdünü yerine 

getirmiş ve sermaye borcu kalmamış olması gerekir.  

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin ödenmemiş sermaye oranı yeni katılan ortaklarının taahhütlerini yerine 

henüz getirememiş olmalarından dolayı %62,8 civarındadır.  

15) Vergi ve SGK Borçları 

Vergi ve SGK borçlarının ödenmesi birliğin hem ödeme gücü hem de yönetimi hakkında önemli ipucu 

verir. Vergi ve SGK borçlarını zamanında ödeyemeyecek olan kooperatifler mali açıdan zor durumdadır; 

ödemeyen birlikler ise kötü yönetilmektedir. Dolayısıyla, genel beklenti, başarılı bir yönetime sahip 

birliklerin kamuya olan borçlarını zamanında ödemesidir. 

16) Üst Birliğine Sermaye Yükümlüğünü Yerine Getirmesi 

Türkiye’de 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan kooperatifler ve kooperatif 

birliklerinin bir üst birliğe ortak olmaları yasal olarak zorunlu değil ama kooperatifçilik ilkeleri ve 

değerleri bakımından şarttır. Kaldı ki, diğer paydaşlarıyla yapacağı güç birliği onun rekabet gücünün 

artmasına ve ortaklarına daha etkin hizmet sunmasına olanak sağlayacaktır. 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin ortak olduğu üst birlik Türkiye Milli Kooperatifler Birliğidir. Sermaye 

taahhüdünü de zamanında yerine getirerek iyi bir örnek olmuştur.  

17) Genel Yönetim Giderlerinin Brüt Kârdaki Payı  

Genel yönetim giderleri faaliyet (işletme) giderlerinde dikkate alınan önemli kalemlerden birisidir. Bu 

kalem kapsamında işletmelerin yönetim, büro hizmetleri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, 

muhasebe, ağırlama vb. giderler dikkate alınır. Genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki payı arttıkça 

hem araştırma, geliştirme ve diğer faaliyet giderlerine ayrılacak pay düşer, hem de işletme kârı ve 

dolayısıyla net kâr azalır.  

Başarılı ticari işletmelerde bu oranın %40’ı geçmemesi istenir. Kârı maksimize etme gibi bir hedefi 

olmayan kooperatif tüzel kişiliklerinde bu eşiğin %60 seviyesinde kabul edilmesi normaldir. Genel 

yönetim giderlerinin brüt kârdaki payı azaldıkça işletmenin iyi yönetildiği varsayılacaktır.  

Tabii, bu noktada faaliyet giderleri arasında yer alan araştırma-geliştirme ile pazarlama ve diğer faaliyet 

giderlerinin paylarıyla ilişkilerine de bakmak gerekir. Sahada elde edilen deneyimler çoğu kooperatif ve 

kooperatif birliklerinde bu iki kalemle ilgili giderlerin yok sayılacak kadar az olduğu yönündedir. Diğer 
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bir deyişle, araştırma-geliştirme çalışmaları yapan kooperatif veya kooperatif birliği yoktur veya çok 

azdır. Pazarlama, tedarik, dağıtım vb. giderlerin tutarı da genellikle çok düşüktür veya yoktur. Bunun 

bir nedeni gider kalemlerinin doğru sınıflandırılmaması ve giderlerin hatalı başlıklar altına 

kaydedilmesidir. Her iki durum da istenmeyen durumlardır ve mutlaka düzeltilmelidir.  

Özetle; genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki payı %60’ın altında kalmalı; pazarlama, tedarik, dağıtım 

gibi giderler doğru yerlere kaydedilmeli ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine de az veya çok kaynak 

ayrılmalıdır. 

Yukarıda açıklanan kıstasların çoğunun yer aldığı ölçümde Merkez Birliği 7,7 gibi oldukça iyi bir puan 

elde etmiştir. Ortalamanın düşmesinde genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki payının çok yüksek ve 

ödenmiş sermaye oranının çok düşük olması rol oynamıştır.  

Çizelge 2.21. KÖY-KOOP Merkez Birliğinde mali yapıyı ölçmede kullanılan kıstaslar ve Ocak 2022’de yapılan 
ölçüm sonuçları 

Kıstaslar Puan 

1 Mali yapıyı değerlendirmede kullanılacak kriterler tanımlanmış mı?  9  

2 Mali tablolar tek düzen muhasebe sistemi çıktısı olarak alınıyor mu?  9  

3 Ortaklar sermaye yükümlerini yerine getirmiş mi?  3  

4 Öz kaynaklar borçları karşılayacak seviyede mi?   9  

5 Stoklar hariç dönen varlıkların tutarı kısa vadeli borçları karşılayacak seviyede 

mi? 

 9  

6 Kısa vadeli ticari alacakların dönen varlıklardaki payı kabul edilebilir seviyede 

mi? 

 9  

7 Öz kaynak karlılığı yıllık enflasyon oranının üzerinde mi?  9  

8 Vergi, SGK borcunu zamanında ödüyor mu?  9  

9 Üst birliğine sermaye yükümlüğünü yerine getirmiş mi?  9  

10 Ortaklarından alacaklarını tahsil edebiliyor mu?  9  

11 Genel yönetim giderlerinin brüt kardaki payı kabul edilebilir seviyede mi?  1  

Ortalama 7,7 

 

TAKBİ Projesinin önerileri doğrultusunda KÖY-KOOP Merkez Birliğinin kabul ettiği mali değerlendirme 

kıstasları Çizelge 2.22’de görülmektedir. 

Çizelge 2.22. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin mali değerlendirme kıstasları 

Kıstas Değer 

Cari oran  

Asit Test Oranı  

Öz kaynakların borçları karşılama oranı (%)  

Net karın öz kaynaklara oranı (mali rantabilite)  Enflasyon oranı+5 

Kısa vadeli ticari alacakların dönen varlıklardaki payı  20% 

Genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki oranı  50% 

Vergi ve SGK borcu  0 

Üst birliğe sermaye borcu  0 

Ortaklarının ödenmiş sermaye oranı  90 

Ortaklardan alacakları tahsil etme oranı  100 

 

2020 Yılı mali tabloları kullanılarak yapılan hesaplamada Çizelge 2.23’teki değerler elde edilmiştir.  

 

 



 
 

39 
 

Çizelge 2.23. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2021 mali yılı mali değerlendirme sonuçları  

Kıstas Değer 

Cari oran 3,06 

Asit Test Oranı 2,9 

Öz kaynakların borçları karşılama oranı (%) 78,3 

Net karın öz kaynaklara oranı (mali rantabilite) (%) 35,1 

Kısa vadeli ticari alacakların dönen varlıklardaki payı (%) 4 

Genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki oranı (%) 47 

Vergi ve SGK borcu  - 

Üst birliğe sermaye borcu - 

Ortaklarının ödenmiş sermaye oranı (%) 62,8 

Ortaklardan alacakları tahsil etme oranı (%) 90 

 

Çizelge 2.23’e göre, genel yönetim giderlerinin brüt kârdaki payının yükse ve ödenmiş sermaye 

oranının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu plan döneminde bu iki sorunun çözümü üzerinde önemle 

durulmalıdır. 

2.2.11. Kurumsal Yönetim Endeksi 

Daha önce değinildiği üzere, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Almanya Gıda ve Tarım Federal Bakanlığı 

iş birliği ile uygulanmakta olan Türk-Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği (TAKBİ) Projesi çerçevesinde 

kooperatif birliklerinin kurumsal gelişmişliklerini ölçmek amacıyla kurumsal yönetim endeksi (KYE) 

hesaplanmakta ve izlenmektedir. 2017’den itibaren yılda en az bir kez ölçülen ve hesaplanan KYE 

değerleri birliklerin gelişme yönü ve hızını göstermektedir. 

KÖY-KOOP Merkez Birliği TAKBİ Projesi kapsamına başından beri, 2016’dan itibaren katılmıştır. 2016-

2019 Döneminde yapılan ilk testler sonucunda onaylanan ölçümlerin 2019-2022 dönemine ilişkin 

sonuçları Şekil 2.5’te verilmiştir. Buradan açıkça görüleceği üzere, birliğin KYE değerleri yaklaşık 2,5 yıl 

içinde 3,3’ten 6,3’e yükselmiştir. Artış oranı %90 dolayındadır. Her ne kadar erişilen seviye ideal değerin 

henüz %70’i dolayındaysa da kısa süre içinde büyük bir artışın gerçekleştirilmesi kesinlikle dikkate 

alınması gereken önemli bir olgudur. Bu ivme bu şekilde sürdürülür ise bu plan döneminin sonuna 

doğru ideal seviyeye önemli ölçüde yaklaşılacağı ileri sürülebilir. 

 

Şekil 2.5 KÖY-KOOP Merkez Birliğinin farklı zamanlarda ölçülen KYE değerlerindeki değişim 
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2.3. Paydaş analizi 

Birliğin çalışmalarından etkilenen veya birliği etkileyen tüm özel ve tüzel kişiler birliğin paydaşlarıdır. 

Söz konusu etki olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. Yani, bir paydaş yarışmak 

zorunda olunan bir rakip olabileceği gibi iş birliği yapılması gereken bir ortak da olabilir. 

Paydaşlar etkilenme durumu, etki gücü, etki büyüklüğü, etki yönü gibi çeşitli kıstaslar kullanılarak 

sınıflandırılabilir. En çok kullanılan kıstaslar etkilenme durumu ve etki gücüdür.  

Etkilenme durumuna göre paydaşlar iç ve dış paydaşlar olarak ayrılır. İç paydaş birliğin yapısında yer 

alan ve doğrudan etkileyebileceği, dış paydaş ise birliğin yapısı içinde olmayan ve doğrudan 

etkileyemeyeceği paydaşlardır. Etki gücü bakımından paydaşlar temel ve stratejik olarak gruplanır. 

Temel paydaş birliğin faaliyet yapabilmesi için mutlaka iş birliği yapması gereken paydaşlardır. Stratejik 

paydaş ise duruma göre belirli bir süre iş birliği yapılan, etkileyen veya etkilenen paydaşlardır. 

Hangi kıstaslar kullanılırsa kullanılsın, süreç içerisinde değişen koşullarla birlikte paydaşların yer 

değiştirebileceği unutulmamalıdır. Şöyle ki, örneğin, bir paydaş temel paydaşlar arasında yer alırken 

süreç içerisinde stratejik paydaş konumuna evrilebilir.  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında KÖY-KOOP Merkez Birliğinin paydaşları şu şekilde gruplanabilir: 

Çizelge 2.24. KÖY-KOOP Merkez Birliğinin paydaşlarının gruplandırılması 

 Temel Paydaş Stratejik Paydaş 

İç Paydaş 
 Yönetim Kurulu 

 Denetim Kurulu 

 Genel Kurul 

 Merkez Birliğinin Personeli 

 Hizmet satın alınan özel veya tüzel kişiler 

Dış Paydaş 

 Ortaklar (kooperatif 
birlikleri) 

 T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

 T.C. Ticaret Bakanlığı 

 Sanayi ve Ticaret Odası 
 

 Ortaklar (kooperatif birlikleri) 

 HAY-KOOP Merkez Birliği 

 OR-KOOP Merkez Birliği 

 DGRV-Alman Kooperatifleri Konfederasyonu 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 Süt ve yem sanayicileri 

 Islah Birlikleri 

 Bankalar 

 Üretici Örgütleri (DSYB, SÜB vd.) 

 Üniversiteler 
 

 

Çizelge 2.24’te dikkate alınması gereken hususlardan birisi ortakların konumudur. Hem temel-dış 

paydaş hem de stratejik-dış paydaşlar arasına konulan ortakları temel-iç paydaş olarak göstermek de 

olasıdır. Bu durum kooperatif tüzel kişiliğinin temel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ortaklar 

kooperatif tüzel kişiliğinin sahibi, patronu, yöneticisi ve aynı zamanda müşterisi konumundadır. 

Ortaklar olmadan kooperatif tüzel kişiliği ortadan kalkar. Ama kooperatif tüzel kişiliğinin temel 

ilkelerinden birisi özerk olmasıdır. Ortaklar genel kurulda temsil edildikleri için Birlik ile ilgili alınacak 

temel kararlarda söz sahibidir; yönetim kuruluna ve denetim kuruluna aday olabilir ve orada görev 

alabilirler. Öte yandan, Birlik, kooperatiflerin iç işlerine karışma hakkına sahip değildir. Ayrıca, ana 

sözleşme kurallarına uymayan ortaklar ortaklıktan çıkarılabilir. Bu nedenlerle ortaklar diğer 

paydaşlardan ayrı bir başlık altında değerlendirilebilir. 
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Kuruluş yasası ve ana sözleşmesine göre kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin öncelikli hedef kitlesi 

ortaklarıdır. İkinci sırada üst birliğinin yer aldığı söylenebilir. Diğer paydaşları arasında çeşitli kamu 

kurumları, özel sektör kuruluşları vd. yer alır. 

 

2.3.1. Ortaklar analizi 

Birliğin veri tabanından alınabilen bilgilere göre 16 Bölge Birliği Merkez Birliğinin ortağıdır.  

Merkez Birliği ortakları değişik sektörlerde faaliyet göstermektedir. Yaş meyve-sebze ve süt satışı ve 

organizasyonu, ormancılık faaliyetleri, destekleme icmallerinin düzenlenmesi ve diğer ürünlerin 

pazarlanması yanı sıra ortak birim kooperatiflerine eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, muhasebe, 

süt analizleri gibi alanlarda hizmet vermektedirler.    

Bu birliklerden bazıları ile Bayrampaşa Hali kapsamında ticari faaliyetler yürütülmektedir. Bölge 

Birliklerinin organizasyonu ve koordinasyonu ile ürünler hale satış amaçlı gönderilmektedir.  

 

Çizelge 2.25. KÖY-KOOP Merkez Birliğine ortak birliklerin bölgeleri ve ortak sayıları   

Sıra Bölgeler Ortak kooperatif sayısı 

1 KÖY KOOP AFYON BİRLİĞİ 10 

2 KÖY KOOP ANKARA BİRLİĞİ 46 

3 KÖY KOOP BURDUR BİRLİĞİ 248 

4 KÖY KOOP MUĞLA BİRLİĞİ 62 

5 KÖY KOOP ISPARTA BİRLİĞİ 42 

6 KÖY KOOP İZMİR BİRLİĞİ 106 

7 KÖY KOOP KASTAMONU BİRLİĞİ 300 

8 KÖY KOOP KIRKLARELİ BİRLİĞİ 74 

9 KÖY KOOP MALATYA BİRLİĞİ 40 

10 KÖY KOOP MANİSA BİRLİĞİ 69 

11 KÖY KOOP ZONGULDAK BİRLİĞİ 13 

12 KÖY KOOP BURSA BİRLİĞİ 85 

13 KÖY KOOP DENİZLİ BİRLİĞİ 95 

14 HAY KOOP ISPARTA BİRLİĞİ 12 

15 HAY KOOP AKSARAY BİRLİĞİ 59 

16 KÖY KOOP NEVŞEHİR BİRLİĞİ 22 

Toplam 1.283 

 

2.3.2. Diğer paydaşların analizi 

Paydaşların analizini içeren bilgiler birliğin paydaş listesi olarak ayrıntılı bilgilerle Ek 2.2’de yer 

almaktadır. 
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2.4. Mevzuat analizi ve yasal yükümlülükler 

Birliğin yapısı, işleyişi ve çalışmalarını doğrudan veya dolaylı olarak düzenleyen veya etkileyen kanunlar 

ve kanun hükmünde kararnameler aşağıda sıralanmıştır. RG: Resmi Gazete 

Sıra Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname RG Tarihi RG Sayısı 

1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 27849 

2 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 10.05.1969 13195 

3 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 28.04.1972 14172 

4 Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu  16.06.2000 4572  

5 4857 Sayılı İş Kanunu 10.06.2003 25134 

7 5488 Sayılı Tarım Kanunu 25.04.2006 26149 

8 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22.01.2002 24648 

9 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 18.06.1984 18435 

10 Vergi Kanunu 04.01.1961  213 

11 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29.12.2011 28157 

12 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 21.06.2005 25852 

13 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16.06.2006 26200 

14 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 13.06.2010 27610 

15 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 23.05.1957 9614 

16 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu 18.05.2007 26526 

17 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 9.11.1982 17863 

18 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 17.022.005 25730 

Birliğin yapısı, işleyişi ve çalışmalarını doğrudan veya dolaylı olarak düzenleyen veya etkileyen 

yönetmelikler aşağıda sıralanmıştır.  

Sıra Yönetmelikler RG Tarihi RG Sayısı 

1 
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 

18.01.2012 28177 

2 
Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların 
Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik 

17.12.2011 28145 

3 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği 17.02.2006 26083 

4 Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik 23.12.2011 28151 

5 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

22.01.2009 27118 

6 Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği 4.03.2011 27864 

7 Gıda Hijyeni Yönetmeliği 17.12.2011 28145 

8 Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145 

9 
Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile 
Çalışma Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik 

29.12.2011 28157 

10 Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 28145 

11 
Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Önsoy Kütüğü Esasları İle Çalışma Usulleri Hakkında 
Yönetmelik 

5.12.2011 28133 

12 Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik 18.07.2013 28711 

13 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği 14.01.2012 28173 

14 
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik 

4.09.2000 24160 

15 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği 2.12.2011 28130 

16 Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.04.2008 26858 

17 
Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi 
Hakkında Yönetmelik 

1.05.2007 26509 



 
 

43 
 

18 Tarım Havzaları Yönetmeliği 7.09.2010 27695 

19 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği 29.06.1990 20563 

20 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 18.05.2006 26172 

21 
Tarım Sigortalılarının Ödemek Zorunda Oldukları Primlerin Hesaplanması, 
Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Hakkında Yönetmelik 

8.01.2005 25893 

22 Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmeliği 26.07.2001 24474 

23 Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 16.01.2005 25702 

24 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 8.09.2006 26283 

25 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik 

15.07.2010 27642 

26 Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 23.09.2008 27006 

27 Yem Hijyeni Yönetmeliği 27.12.2011 28155 

28 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik 17.12.2011 28145 

29 
KOOPBİS Yönetmeliği 
 

14.01.2022  31719 

30 Kooperatifçilik Eğitim Programı Yönetmeliği 14.01.2022  31719 

31 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 01.02.2022 31737 

2.5. Üst belgeler analizi   

KÖY-KOOP Merkez Birliği ile ilgili stratejik plan hazırlama aşamasında dikkate alınan ulusal nitelikli üst 

belgeler aşağıda sıralanmıştır. Bunlarla ilgili önceki bölümlerde ayrıntılı olarak yer verildiğinden dolayı 

burada ayrıntılara girilmeyecektir. 

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2023) 

 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 

 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2023) 

 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP) (2012-2016) 

 2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem 

Planı 

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı 
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GZFT Analizi 

Merkez Birliği güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerini gözden geçirmek ve güncellemek 

amacıyla her yıl bir çalıştay düzenlemeyi kararlaştırmıştır. Çalıştaylara iç ve dış paydaş temsilcilerinin 

katılması ve elde edilen sonuçların rapor halinde yöneticilere sunulması öngörülmüştür. 

Çizelge 2.26 KÖY-KOOP Merkez Birliğinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditler 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

 Kırsal kalkınmaya yönelik politikalarda söz 
sahibi olabilmesi, 

 Kooperatifçilik bilgisinin ve işbirliği bilincinin 
aktarılmasının eksikliği, 

 Demokratik örgütler olması, 

 Ortaklarının yeni çıkan kanun doğrultusunda 
denetlenmelerini (dış denetim) ve 
belgelenmelerini sağlanmasına yönelik gerekli 
alt yapıya sahip olmaması, 

 Ortaklarının ürünlerini pazarlama 
kabiliyetine sahip olması, 

 Ekonomik gücünün ve mali yapısının 
yetersizliği, 

 Kooperatif ortaklarının örgütlerine bağlı 
ve katılımcı olması, 

 Ortaklarını ve diğer paydaşlarını bilgilendirmek 
ve ortaklarıyla iletişim alanlarında yetersiz 
kalması, 

 Özerk ve bağımsız yapıya sahip olması, 
 Ortaklarına eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 

bir program doğrultusunda verememesi, 

 50 yıllık tarihe ve deneyime sahip olması, 
 Merkez birliğinin kurumsallaşmasının ve 

organizasyon yapısının yetersiz kalması, 

 Bir markası vardır ve tanınırlığı yüksek 
olması, 

 Lobi faaliyetleri yeterince etkin yürütememesi 
ve ortakların ihtiyaçlarını Bakanlık ve kamu 
kurumlarına karşı yeterince temsil 
edememesi, 

 Kooperatifçilik kültürünün köklü ve 
yüksek olması, 

 Merkez birliğinin ileriye yönelik bir programı / 
politikasının olmaması 

 İşbirliği kültürüne yatkın olması ve 
ihtiyaçları doğrultusunda kurumlarla 
anlaşma yapabilmesi ve kamu kurumları 
ile iyi iletişiminin olması 

 Teknolojik alt yapısı (donanım ve yazılım) 
yetersizdir, 

 Çok amaçlı ortak kooperatiflere hizmet 
vermesi, 

 Ortakların ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılamıyor 
olması, 

 Diğer Merkez birlikleri ile işbirliğine açık 
olması 

 Ortakların kurumsallaşarak rekabet güçlerini 
artırmalarına yönelik stratejik desteği 
verememesi, 

 Ortaklara yönelik faaliyetleri etkin şekilde 
düzenleme yeteneği olması, 

 Kendine ait bir taşınmazın olması,   

 Ortak sayısının az ve ortakların yeterince güçlü 
olmaması, 

  Bilgi yönetim sisteminin zayıf olması 

   Personel varlığının yetersiz olması 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

 AB’nin kooperatifçilik projelerine kolay 
kaynak aktarması 
 

 Ekonomik gücü olan özel sektörün rekabeti, 

 Mevzuat değişikliğiyle yeni bölge 
birliklerinin kurulabilmesinin önünün 
açılmış olması, 

 Kamuoyunda kooperatifçiliğe olan güven 
eksikliği 

 Kooperatiflere tanınan vergi muafiyeti  

 Aynı alanda üretici örgüt türü ve sayısının 
fazla olması ve bu Üretici Birliklerin tarımsal 
amaçlı kooperatiflere alternatif olarak 
görülmesi, 

 Kamu destek ve teşviklerinin varlığı 
 Uygun kredi bulamamaları, finansman 

kaynaklarına ulaşamaması, 

 Kooperatif ürünlerine giderek talebin 
artması ve tercih edilmesi. 

 Bazı kooperatif yöneticilerinin kendi 
yükselişlerinde kooperatifleri basamak 
olarak kullanmaları, 

 TAKBİ projesine katılmış olması,  Kamu desteklerinin kalkma veya azalma riski  

 Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve 
belediyelerin ağırlıklı olarak kooperatif 
ürünleri satan marketler açmış olması, 

 Kooperatiflerin birden fazla bakanlığa bağlı 
olması  

 
 Kooperatiflerin kamuoyunda iyi bir imaja 

sahip olmaması  
  Gençlerin tarıma ilgi duymaması ve kırsal 

kesimden genç nüfusun göçmesi, yaşlanma 

  İthalat politikasının yerli üretimi korumaması 

  İklim değişikliğinin etkileri 

 



 
 

46 
 

3. BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ 

3.1. Değerler ve İlkeler 

KÖY-KOOP Merkez Birliği kooperatif tüzel kişiliğine ve dolayısıyla kooperatiflerin dünya genelinde 

geçerli olan evrensel ilke ve değerlerine sahiptir. Bilindiği üzere son olarak kooperatifçilik değer ve 

ilkeleri Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından 1995’te güncellenmiştir. Türkiye’de de kabul 

gören ve TÜKOSEP (Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı) içinde yer alan kooperatifçilik 

değer ve ilkeleri KÖY-KOOP Merkez Birliğinin de değer ve ilkeleridir. KÖY-KOOP Merkez Birliği aşağıda 

belirtilen bu değer ve ilkelere uygun olarak yapılanmaya ve hizmet veremeye gayret etmektedir. 

Kooperatifçilik değerleri: 

1) Öz yardım 

2) Öz sorumluluk 

3) Özyönetim 

4) Eşitlik 

5) Adalet 

6) Dayanışma 

Kooperatifçiler, yukarıda sıralanan 6 değerin yanı sıra geleneksel olarak dürüstlük, açıklık (şeffaflık), 

sosyal sorumluluk ve başkalarını önemseme gibi etik değerlere inanırlar. 

Kooperatifçilik ilkeleri: 

1) Gönüllü ve herkese açık ortaklık 

2) Demokratik yönetim ve denetim 

3) Ortakların ekonomik sorumluluk alması 

4) Özerklik ve bağımsızlık 

5) Eğitim, öğretim ve bilgilendirme 

6) Kooperatifler arası iş birliği ve dayanışma 

7) Topluma karşı sorumluluk 

Yukarıda belirtilen ilkelere göre KÖY-KOOP Merkez Birliği; 

1) KÖY-KOOP Merkez Birliğinin ana sözleşmesi ile bu belgede tanımlanan vizyonu, misyonu, 

amaçları, hedefleri ve eylem planını kabul eden tarımsal amaçlı tüm kooperatif birliklerinin   

ortaklığına açıktır.  

2) Ortakları tarafından demokratik yolla yönetilmekte ve denetlenmektedir. 

3) Esas olarak ortakları tarafından finanse edilmektedir. 

4) Mevzuat ve kamu politikalarının çizdiği çerçevede özerk ve bağımsız olarak faaliyet yapar. 

5) Başta ortakları olmak üzere toplumun her kesimine eğitim, öğretim ve bilgilendirme hizmeti 

sunar. 

6) Diğer kooperatif birlikleri ve kooperatiflerle iş birliği ve dayanışma içindedir. 

7) Topluma karşı sorumludur, sosyal fayda yaratan hizmetler sunar.  

KÖY-KOOP Merkez Birliği bu ilkelere uygun yapılanma ve hizmet sunumuyla Türkiye’de evrensel 

kooperatifçilik değerlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
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3.2. Vizyon ve Misyon 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin vizyonu: 

Kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını sağlayan, ortaklarının ve ülke çapındaki diğer kooperatif 

kuruluşlarının kendisine referans aldığı, bir merkez birliği olmak. 

 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin misyonu:  

Ortak kooperatiflerin çıkarlarını her alanda temsil etmek, ihtiyaç duydukları konularda onlara 

danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, iş birliği ve 

ortaklıklar kurmalarını ve geliştirmelerini desteklemek, ortakların çıkarlarına yönelik iktisadi 

çalışmalar yapmak ve kamuoyunu kooperatifçilik ve birliğin çalışmaları hakkında bilgilendirmektir 

3.3. Stratejiler ve Hedefler 

• KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022-2024 yıllarını kapsayan 3 yıllık bir dönem için hazırlanan 

stratejik planında 3 strateji belirlenmiştir. Beklenti, kurumsal yeterliğin sağlanması, ortaklık 

ilişkileri ve ortaklarının güçlendirilmesi ile dış paydaşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi halinde 

Birliğin “Kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını sağlayan, ortaklarının ve ülke çapındaki diğer 

kooperatif kuruluşlarının kendisine referans aldığı, bir merkez birliği olmak. 

”            vizyonuna erişmesidir.  

 

Şekil 3.1 KÖY-KOOP Merkez Birliğinin vizyon ve stratejileri 

Belirlenen stratejilerin vizyona erişmesindeki payları birbirinden farklıdır. Buna göre, bu stratejik plan 

döneminde kurumsal yeterliğin payı %40, ortaklık ilişkileri ve ortakların güçlendirilmesi %50, dış 

paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesinin payı ise %10 olarak kabul edilmiştir. Bu katsayılar Birliğin 

öncelikli olarak ortaklarıyla iş birliğini ve onları güçlendirmeye yönelik hizmetleri arttırmaya çalışması 

gerektiğini göstermektedir. Bu ifade, diğer iki stratejinin önemini azaltmamakta, sadece bu dönemdeki 

önceliklere ışık tutmaktadır. 

Birliğin kurumsal yeterliliği ile ne kastedildiğini anlamak için bu strateji altında tanımlanan 7 hedefe 

bakmakta fayda vardır.  

Şekil 3.1’de görüldüğü üzere, kurumsal yeterliğin sağlanması için Birliğin yönetsel yeterliğini sağlaması, 

kurumsal marka bilinirliğinin artması, birliğin mali ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi, insan 

kaynakları sürecinin aktifleştirilmesi, belge ve bilgi yönetim sisteminin geliştirilmesi, tedarik ve satın 

Vizyon: 

Kooperatifçiliğin yaygınlaşmasını sağlayan, ortaklarının ve ülke 
çapındaki diğer kooperatif kuruluşlarının kendisine referans aldığı, 

bir merkez birliği olmak.

1. Strateji: 

Kurumsal Yeterliliğin 
Sağlanması

2. Strateji: 

Ortaklık İlişkileri ve 
Ortaklarının 

Güçlendirilmesi

3. Strateji: 

Dış Paydaşlarla 
İşbirliklerinin 

Güçlendirilmesi
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alma sisteminin ve ürün markasının geliştirilmesi hedefleri tanımlanmıştır. Her bir hedef altında 

yapılacak faaliyetler ise izleyen bölümün konusudur. 

 

 

Şekil 3.2 Kurumsal yeterliğin sağlanması için öngörülen hedefler 

Ortaklarla ilişkiler ve ortakların güçlendirilmesi stratejisi kapsamında belirlenen hedefler Şekil 3.3’te 

görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, ilk iki hedef ortak sayısını arttırmak, onları aktifleştirmek ve 

aidiyet duygularını geliştirmek amaçlıdır. Ondan sonraki hedefler ise bu stratejik plan döneminde 

(2022-2024) ortakları güçlendirmek amacıyla onlara sunulacak hizmetlerle ilgilidir. Başka bir deyişle, 

bir çeşit ortaklara hizmet listesi hedefler olarak tanımlanmıştır. 
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1.1. Hedef: Birliğin yönetsel yeterliği sağlanmıştır

1.2. Hedef: Kurumsal marka bilinirliği artmıştır.

1.3. Hedef: Birliğin mali ve ekonomik yapısı geliştirilmiştir.

1.4. Hedef: İnsan kaynakları süreci aktifleştirilmiştir.

1.5. Hedef: Belge ve bilgi yönetim sistemi kurulmuş ve     
işletilmektedir.

1.6. Hedef: Tedarik ve satın alma sistemi kurulmuştur.

1.7 KYS kurulmuş ve işletilmektedir.
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Şekil 3.3 Ortaklık ilişkileri ve ortakların güçlendirilmesine yönelik belirlenen hedefler 

 

Dış paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilmesi stratejisi kapsamında 4 hedef belirlenmiştir. Bunlardan 

ilki özel sektör paydaşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesidir. İki numaralı hedef kamu sektörüyle, 3 

numaralı hedef de uluslararası yabancı ülke kuruluşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. 

Ayrıca bu plan döneminde halka yönelik kooperatifçilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 

2
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2.1. Hedef: Ortak sayısı ve aktif ortak sayısı artmıştır.

2.2. Hedef: Ortakların aidiyeti artırılmıştır.

2.3. Hedef: Ortakların çıkarları başarıyla temsil edilmiştir.

2.4. Hedef: Ortaklara ihtiyaç ve talep odaklı eğitim hizmetleri verilmiştir.

2.5. Hedef: Ortaklara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verilmiştir.

2.6. Hedef: Ortaklara dış denetim hizmeti verilmiştir.

2.7. Hedef: Süt analiz hizmetinin verilmesi sağlanmıştır.

2.8. Hedef: Ortakların ürünleri pazarlanmıştır.

2.9. Hedef: Mesleki yeterlilik belgelendirme ve sınav hizmeti verilerek KÖY-
KOOP MYB markası geliştirilmiştir.

2.10. Hedef: İndirimli kurumsal anlaşmalar arttırılmış ve yaygınlaştırılmıştır.
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Şekil 3.4 Dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hedefler 
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3.1. Hedef: Özel sektör paydaşları ile işbirliği geliştirilmiştir.

3.2. Hedef: Kamu sektörüyle işbirliği geliştirilmiştir.

3.3. Hedef: Uluslararası yabancı ülke kuruluşlarıyla işbirliği 
geliştirilmiştir.

3.4. Hedef: Kooperatifçilik alanında halkın bilinçlenmesi 
sağlanmıştır..
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3.4.  Stratejik Dizilimler 

Stratejik planda yer alan stratejiler ve hedefleri toplu olarak aşağıda görmek olasıdır. 

 

Şekil 3.5 Stratejik planda yer alan stratejiler ve hedeflere toplu bakış 

Kurumsal Yeterliğin 
Sağlanması

Birliğin yönetsel 
yeterliği sağlanmıştır.

Kurumsal marka 
bilinirliği artmıştır.

Birliğin mali ve 
ekonomik yapısı 
geliştirilmiştir.

İnsan kaynakları süreci 
aktifleştirilmiştir.

Belge ve bilgi yönetim 
sistemi kurulmuş ve 

işletilmektedir.

Tedarik ve satın alma 
sistemi kurulmuştur.

KYS kurulmuştur.

Ortaklık ilişkileri ve 
ortaklarının güçlendirilmesi 

Ortak sayısı ve aktif 
ortak sayısı artmıştır.

Ortakların aidiyeti 
artırılmıştır.

Ortakların çıkarları 
başarıyla temsil 

edilmiştir.

Eğitim hizmetleri 
verilmiştir

Danışmanlık ve 
bilgilendirme 

hizmetleri verilmiştir.

Ortaklara dış denetim 
hizmeti verilmiştir

Süt analiz hizmetinin 
verilmesi sağlanmıştır.

Ortakların ürünleri 
pazarlanmıştır.

Mesleki yeterlilik 
belgelendirme ve sınav 
hizmeti verilerek KÖY-

KOOP MYB markası 
geliştirilmiştir.

İndirimli kurumsal 
anlaşmalar arttırılmış 
ve yaygınlaştırılmıştır.

Dış Paydaşlarla 
İşbirliklerinin 

Güçlendirilmesi

Özel sektör paydaşları 
ile işbirliği 

geliştirilmiştir

Kamu sektörüyle 
işbirliği geliştirilmiştir.

Uluslararası yabancı 
ülke kuruluşlarıyla 

işbirliği geliştirilmiştir

Kooperatifçilik 
alanında halkın 
bilinçlenmesi 
sağlanmıştır.
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4. BÖLÜM: EYLEM PLANI, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE BÜTÇE 

Bu bölümde sırasıyla KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022-2024 döneminde uygulayacağı stratejik plana 

ilişkin eylem planı ve performans göstergeleri ile 2022 için öngörülen bütçe dağılımı verilecektir. 

4.1. Eylem Planı ve Performans Göstergeleri 

KÖY-KOOP Merkez Birliğinin 2022-2024 döneminde uygulayacağı stratejik plana ilişkin eylem planı ve 

performans göstergeleri Ek 4.1’de görülmektedir. 

Planlamada her bir strateji altında sırasıyla hedefler, her bir hedef altında da başarı göstergeleri ve 

faaliyetler yer almaktadır. Faaliyetlerin planlanmasında Kurumsal Yönetim Endeksi Kontrol Listesinde 

yer alan kıstaslar ile Birliğin bu plan döneminde sunacağını beyan ettiği hizmetler esas alınmıştır. 

Her bir faaliyet için bir izleme ve bir uygulama sorumlusu tanımlanmıştır. Ayrıca söz konusu faaliyetin 

hangi yılda yapılacağı da işaretlenmiştir. 2022 Yılı 4 döneme ayrılmıştır: Ocak-Mart, Nisan-Haziran, 

Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık. İzleyen yıllara ilişkin eylem planları içinde bulunulan yılın sonunda 

gözden geçirilerek dönemlere veya aylara göre yeniden planlanacaktır.  

Eylem planında eksik kalan husus, 6 ayda bir yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetidir. Stratejik 

İzleme ve Değerlendirme Ekibi (SİDE) her yılın şubat ve ağustos aylarında toplanıp uygulama durumunu 

inceleyecek, değerlendirip, raporlayacaktır. Ayrıca, her yılın mart ayında Stratejik Plan Uyum ve 

Geliştirme Toplantısı da yapılacaktır. Bu konulara izleyen bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

4.2. Bütçe Dağılımı 

Yapılan tahminlere göre 2022’de farklı stratejilere ayrılması gereken bütçe Çizelge 4.1’de 

görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, 2022’de en yüksek harcama kalemi ortaklık ilişkileri ve 

ortakların güçlendirilmesi stratejisine ayrılmıştır. Bunun nedeni ortaklara sunulan hizmetlerin bu başlık 

altında yer almasıdır. 

Çizelge 4.1 2022 Yılı için tahmini bütçe 

Stratejiler 

2022 Yılı Bütçesi 

TL % 

1. Kurumsal Yeterliliğin Sağlanması 200.000 20 

2. Ortaklık ilişkileri ve Ortakların Güçlendirilmesi 700.000 70 

2. Dış Paydaşlarla İşbirliklerinin Güçlendirilmesi 100.000 10 

Genel Toplam 1.000.000 100 

 
  



 
 

53 
 

5. BÖLÜM: STRATEJİ İZLEME, DEĞERLENDİRME ve GELİŞTİRME 

5.1. Strateji İzleme ve Değerlendirme Ekibi (SİDE) 

KÖY-KOOP Merkez Birliği için hazırlanan bu stratejik planın uygulanabilmesi için Birliğin ilk genel 

kurulunun onayına sunulması gerekir. Genel kurul bu planı olduğu gibi kabul edebilir, değişiklik 

yapılması için geri çevirebilir veya tamamen reddedebilir. Genel kurulun reddettiği plan, kurulun 

gerekçeleri dikkate alınarak yeniden planlanmak zorundadır. Genel kurulda onaylanan plan, öngörülen 

şekilde uygulamaya konulur. Uygulamadan yönetim kurulu sorumludur. 

Stratejik planın görüşüleceği genel kurulun gündemine bir madde daha eklenmelidir. Bu madde 

stratejik plan uygulamasının izlenmesi ve raporlanmasından yetkili ve sorumlu bir ekibin 

görevlendirilmesini kapsamalıdır. Bu ekip “Strateji İzleme ve Değerlendirme Ekibi (SİDE)” şeklinde 

adlandırılabilir.  

SİDE’nin görevi stratejik plan eylem planında öngörülen faaliyetlerin ve hedeflere erişme durumunun 

izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilerek raporlanmasıdır.  

SİDE yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır ama özerktir. Denetleme kurulu gibi, ihtiyaç duyulan bütün 

belge ve bilgileri yönetim kurulu üzerinden alır, incelemelerini yapar ve hazırladığı raporu yönetim 

kuruluna teslim eder. Yönetim kurulu SİDE raporlarını dikkate almakla yükümlüdür. İlk genel kurulda 

sunulacak yönetim kurulu faaliyet raporunda SİDE’nin önerileri ve bu önerilerin ne şekilde dikkate 

alındığına dair bilgilere yer verilme zorunluğu vardır. Denetleme kurulu, denetim öncesinde SİDE 

raporlarını ve sonuçlarını incelemek üzere talep edebilir ve bunlara raporlarında yer verebilir. 

Genel kurul, seçimlerin yapıldığı toplantılarda SİDE üyelerini seçer. SİDE 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. 

Üyelerin tamamı en az lise mezunu olmak zorundadır. Asıl üyelerden ikisi ortaklar arasından, biri 

personel arasından seçilir. Yedek üyelerin de ikisi ortaklar, biri personel arasından seçilir. Seçilecek 

üyeler yönetim kurulu asıl veya yedek üyesi ya da birliğin müdürü olamaz.   

Stratejik planın uygulamaya konulduğu yılda toplanacak genel kurulda seçim gündemi yoksa, ilk seçimli 

genel kurula kadar görev yapmak üzere 3 kişilik bir ekibi yönetim kurulu görevlendirir. Bu ekibe 

seçilecek kişilerde de yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir. 

SİDE üyelerinin görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile aynıdır.  

Asıl üyelerden birisi ayrılır ise, aldığı oy sayısına göre yedeklerden birisi ekibe katılır. Ayrılan kişi ortak 

ise yedek ortak üyelerden birisi, personel ise yedek personel davet edilir. Herhangi bir nedenle ekipte 

yer alanların sayısı 3’ün altına düşer ve yedeklerle tamamlanamaz ise yönetim kurulu uygun niteliklere 

sahip ortak veya personeli ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere görevlendirebilir. 

5.2. Strateji İzleme ve Değerlendirme Ekibinin Çalışma Şekli 

SİDE yılda iki kere, şubat ve ağustos aylarının ilk haftasında toplanır. Toplantı tarihi ve istenilen belgeler 

hakkında yönetim kuruluna en az bir hafta önce yazılı bilgi verir.  

SİDE en az iki kişinin katılımıyla toplanır. Üyeler toplantıya bizzat katılır ve vekaletle katılım kabul 

edilmez.  

Yönetim kurulunun teslim ettiği bilgi ve belgeleri toplantıda incelenir ve stratejik planda öngörülen 

performans göstergeleri ile kıyaslayarak değerlendirmeler yapılır. İncelemeler “nasıl yapıldı?” sorusuna 
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cevap verecek şekilde ve iç denetim formatında yapılır. İnceleme sonucunda dönem raporu hazırlanır 

ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, en geç bir ay içinde rapordaki iyileştirme önerilerini 

dikkate alıp çalışmalar yapmak ve bu konuda SİDE’ye bilgi vermekle yükümlüdür.  

5.3. Stratejik Plan Uyum ve Geliştirme Toplantısı 

Her yıl mart ayının ikinci haftası “Stratejik Plan Uyum ve Geliştirme Toplantısı” yapılır. Toplantıya SİDE 

üyelerinin yanı sıra yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetici personel katılır. Toplantıya konu 

uzmanlarının davet edilmesi de mümkündür.  

En az bir günlük olarak düzenlenecek bu toplantıda geçen yılın değerlendirilmesi yapılır ve gelişen 

önemli politik, ekonomik, teknolojik ya da sosyolojik olaylara bağlı olarak strateji ve hedeflerde 

yapılması gereken değişiklikler hakkında kararlar alınır. Toplantıda mevzuat ve genel kurul kararlarıyla 

çelişecek kararlar alınamaz. 

Kararlar, toplantıya katılan kurul ve ekip üyelerinin oy çokluğuyla alınır. Toplantıya davet edilen 

uzmanların ve personelin oy kullanma hakkı yoktur. Kararlarda her üyenin sadece bir oy hakkı vardır 

ve temsilen oy kullanılamaz. 

Yönetim kurulu toplantıda alınan kararları ilk genel kurulun onayına sunar. Genel kurulca onaylanan 

kararlar uygulamaya konulur. 

5.4. Paydaş Toplantıları 

Seçimlerin yapıldığı genel kurulları izleyen ilk altı ay içinde paydaş toplantıları yenilenir. Yapılacak iç 

paydaş toplantısında genel kurul tarafından onaylanan stratejik planın güncel hali paylaşılır. Dışa dönük 

proje ve planlar ise dış paydaşlarla yapılacak bir toplantıda tanıtılır. 

5.5. Yıllık Faaliyet Planlarıyla İlişki 

Stratejik planın başarısı ve sürdürülebilirliği açısından, genel kurulun onayına sunulacak yıllık faaliyet 

planlarının stratejik planda yer alan eylem planlarıyla uyumlu olması son derece önemlidir. Alınacak 

her kararın, uygulanacak her projenin hangi stratejinin ve hedefin bir parçası olduğu açıkça belirtilmeli 

ve buna bağlı olarak değerlendirilmelidir. 
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Şekil 5.1 Strateji izleme, değerlendirme ve geliştirme süreci 

Strateji İzleme ve Değerlendirme Ekibi 
(SİDE)'nin kurulması

(Başlangıçta yönetim kurulu kararıyla; daha 
sonra seçimli genel kurulda genel kurul 

kararıyla)

SİDE toplantısı ve raporunun 
hazırlanması

(Şubat ve Ağustos aylarında)

Yönetim Kurulu'nun raporu incelemesi 
ve uygun kararlar alması

(Mart ve Eylül aylarında)

Stratejik Plan Uygulanması

(Dönem boyunca)

Stratejik Plan Uyum ve Geliştirme 
Toplantısı

(Her yıl Mart ayında) 

Paydaş Toplantılarının Yapılması

(Her seçimli genel kurul sonrası 6 ay içinde)
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Ek 1. Paydaş Analizi  

 

PAYDAŞLAR 
Türü Nedeni 

İç Paydaş Dış Paydaş Müşteri Temel Stratejik  Tedarikçi 

Çalışanlar x           

Bölge Birlikleri x   x x     

Birim Kooperatifleri x   x x   x 

Kooperatif Ortakları x   x       

DGRV   x     x   

Uluslararası Koop. Birlikleri   x     x   

Milli Kooperatifler Birlikleri   x   x     

Diğer Merkez Birlikleri   x x   x x 

Yönetim Kurulu x     x     

Denetim Kurulu x     x     

Tarım ve Orman Bakanlığı  
İl Müdürlükleri 

  x   x   x 

Ticaret Bakanlığı ve  
İl Müdürlükleri    

x   x   x 

Milli Eğitim Bakanlığı ve  
İl Müdürlükleri   x       x 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı  
ve İl Müdürlükleri 

  x   x   x 

Valilikler   x     x   

Kaymakamlıklar    x     x   

Belediyeler    x     x   

Muhtarlar    x     x   

Mesleki Yeterlilik Kurumu   x   x   x 

Türkak   x   x   x 

TSE   x     x x 

TKDK   x     x x 

Üniversiteler   x     x x 

TOBB ve Sanayi Ticaret Odası    x   x   x 

Üretici Birlikleri    x     x   

Islah Birlikleri    x     x   

Ziraat Odaları    x     x   

Meslek Odaları   x     x   

Ziraat Mühendisleri   x     x x 

Gıda Mühendisleri    x     x x 

Veterinerler   x     x x 

Toprak Mahsulleri Ofisi    x     x   

Finans Kuruluşları    x     x x 

Sosyal Güvenlik Kurumu    x   x     

Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı   x     x   
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Aile ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı   x     x   

Hazine ve Maliye Bakanlığı    x   x     

Gelir İdaresi Başlanlığı    x   x     

Vergi Daireleri   x   x x x 

Telekominikasyon Kuruluşları   x   x   x 

Hasteneler    x     x   

Akaryakıt Firmaları    x     x   

Tüketiciler    x x   x   

Danışmanlık Firmaları    x     x   

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı    x     x   

Dernekler ve Vakıflar    x     x   

Sendikalar    x     x   

Mali Müşavirler   x     x   

Adalet Bakanlığı    x     x   

Zincir Marketler    x     x   

Toptancılar    x     x   

Seyahat Acentaları    x       x 

Oteller    x       x 

Restorantlar   x       x 

Basın    x     x   

Ekipman Üreticileri /Satıcıları   x       x 

Sosyal Medya    x     x   

Enerji Dağıtım Firmaları    x       x 

Kültür ve Turizm Bakanlığı    x     x   

Gıda Sanayicileri    x     x   

Labaratuvarlar   x       x 

Yem Sanayicileri    x       x 

Gübre Sanayicileri    x       x 

Kalkınma Ajansları    x     x   
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NO GRUP EYLEM 

SORUMLU   
2023 
YILI 

2024 
YILI İzlem

e 
Uygulama 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

12 

1 STRATEJİ KURUMSAL YETERLİĞİN SAĞLANMASI                         

1.1 Hedef Birliğin yönetsel yeterliği sağlanmıştır. SİDE T.S/A.Ş                     

G.1.1 Gösterge 
Birliğin kurumsal yönetim indeks artışı yıllara göre, 2022 yılı için 7,0, 2023 yılı için 8, 
2024 yılı için 9 puana ulaşmıştır. 

                        

G.1.2 Gösterge 
Ortakların genel kurula katılım oranı her yıl %10 oranında artmış ve gelen şikayetler 
aynı doğrultuda %10 azalmıştır. 

                        

1.1.1 Faaliyet 
İşlevsel ve mevzuata uygun bir organizasyon şemasının geliştirilmesi, uygulamaya 
konulması 

    X X X           X X 

1.1.2 Faaliyet Organizasyon şemasıyla uyumlu görev tanımlarının güncellenmesi       X                 

1.1.3 Faaliyet Kurumsal iletişim yönergesinin hazırlanması ve uygulanması       X                 

1.1.4 Faaliyet İş akış şemalarının tanımlanması ve hazırlanması        X                 

1.1.5 Faaliyet Yönetici ve denetçilerin kooperatifçilik eğitimini tamamlaması               X X X X X 

1.1.6 Faaliyet Yöneticilere uyum eğitimlerinin hazırlanması               X X X X X 

1.1.7 Faaliyet Yeni yöneticilere uyum eğitiminin verilmesi               X X X X X 

1.1.8 Faaliyet Yöneticilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin sunulması     X X X X X X X X X X 

1.1.9 Faaliyet 
Denetim sürecinin aktifleştirilmesi için hazırlanan standart iş akış şemalarından 
faydalanarak denetimlerin gerçekleştirilmesi 

      X             X X 

1.1.10 Faaliyet Yıllık iş planı ve bütçesinin hazırlanması                   X X X 

1.1.11 Faaliyet İş planı çalışmalarının aylık izlenilmesi ve değerlendirilmesi       X X X X X X X X X 

1.1.12 Faaliyet Toplantı prosedürünün oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi       X X X X X X X X X 

1.1.13 Faaliyet 
Yönetim kurulu toplantılarının mevzuata uygun yapılması için hazırlanan standart iş 
akış şemalarından faydalanarak yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi 

      X X X X X X X X X 

1.1.14 Faaliyet 
Genel kurulun mevzuata uygun gerçekleştirilmesi için hazırlanan standart iş akış 
şemalarından faydalanarak genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi 

      X X X X X X X X X 

1.1.15 Faaliyet Öneri ve şikayet sisteminin kurulması ve işletilmesi       X X X X X X X X X 

1.2 Hedef Kurumsal marka bilinirliği artmıştır. SİDE T.S/A.Ş                     

G1.2 Gösterge 
Kurumsal marka ortaklar tarafından 2022 sonuna kadar kabul edilmiş ve 2023 yılında 
uyum sağlanarak kullanılmaktadır. 
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1.2.1 Faaliyet Kurumsal kimlik tanımının yapılması     X                   

1.2.2 Faaliyet Kurumsal mail adreslerinin oluşturulması ve kullanılması     X                   

1.2.3 Faaliyet 
Kurumsal markanın kullanıma yönelik hazırlanan kılavuzun ortaklar tarafından 
benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlanması 

              X X X     

1.2.4 Faaliyet Medya görünürlüğünün arttırılması       X X X X X X X X X 

1.2.5 Faaliyet Kurumsal web sitesinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutulması       X X X X X X X X X 

1.3 Hedef Birliğin mali ve ekonomik yapısı geliştirilmiştir. SİDE T.S.                     

G.1.3.1 Gösterge 
Birliğin yönetim endeksi mali yapı değerlendirmesindeki puanı 2022 yılında 8 2023 
yılında 8,5 2024 yılında 9,0 olmuştur.   

                        

G.1.3.2 Gösterge Mali rantabilite oranı her yıl bir önceki yıla göre %10 artmıştır.                         

1.3.1 Faaliyet Mali değerlendirme kıstaslarının kararlaştırılması/güncellenmesi   YK   X             X X 

1.3.2   Ön muhasebe sistemin birlik içerisinde tutulması   T.S/A.Ş     X X X X X X     

1.3.3 Faaliyet Mali beyanların hazırlanarak, aylık aralıklarla yönetim kuruluna sunulması   T.S/A.Ş     X X X X X X X X 

1.3.4 Faaliyet Mali beyanların hazırlanarak, 3 aylık aralıklarla denetim kuruluna sunulması   T.S/A.Ş     X X X X X X     

1.3.5 Faaliyet 
Hazırlanan mali beyanlar doğrultusunda ekonomik yapının geliştirilmesine yönelik yeni 
gelir kalemlerinin araştırılması ve oluşturulması 

  YK     X X X X X X X X 

1.3.6 Faaliyet Eş finansman kaynaklarının araştırılması, bulunması ve kullanılması   YK     X X X X X X X X 

1.4 Hedef İnsan kaynakları süreci aktifleştirilmiştir. SİDE A.Ş.                     

G.1.4 Gösterge 
Personel memnuniyeti ve performansı her yıl düzenli olarak yapılan ölçümler 
sonucunda yıllık %10 oranında artış göstermiştir. 

                        

1.4.1 Faaliyet İnsan kaynakları yönergesinin güncellenmesi   AŞ     X           X X 

1.4.2 Faaliyet Özlük dosyalarının kanunlara uygun, düzenli ve güncel olarak tutularak kontrol edilmesi    AŞ X X X X X X X X X X 

1.4.3 Faaliyet 
Hizmetler doğrultusunda hazırlanan organizasyon yapısına göre personel ihtiyacının 
(norm kadronun) güncellenmesi 

  YK               X X X 

1.4.4   Organizasyon şemasına göre uygun personelin istihdamı   YK   X X X X X X X     

1.4.5 Faaliyet Personele yönelik uyum eğitiminin güncellenmesi   AŞ   X             X X 

1.4.6 Faaliyet Yeni personele uyum eğitiminin verilmesi   AŞ / SY   X X X         X X 

1.4.7 Faaliyet 
Personelin görev tanımları doğrultusunda eğitim ihtiyaç ve taleplerinin düzenli 
aralıklarla alınması 

  AŞ   X X X X X X X X X 

1.4.8 Faaliyet Personel yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması   AŞ   X X X X X X X X X 
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1.4.9 Faaliyet Personelin iş verimi ve performansının ölçülmesi   TS   X           X X X 

1.4.10 Faaliyet Personel beceri matrisinin oluşturulması ve uygulanması   TS   X           X X X 

1.4.11 Faaliyet İhtiyaç odaklı işletme yerleşim planının güncellenmesi   AŞ   X             X X 

1.4.12 Faaliyet Hizmet sunumuna uygun çalışma alanının özellikle MYB yeterli seviyede olması   YK   X X X         X X 

1.4.13 Faaliyet Hizmet için yeterli ve uygun donanımın temin edilmesi   YK   X X X         X X 

1.4.14 Faaliyet Çevre ve İSİG acil durum planlarının güncellenmesi   TS                     

1.4.15 Faaliyet 
Personel memnuniyetinin düzenli aralıklarla ölçülmesi, değerlendirilerek önlemlerin 
alınması 

  TS   X           X X X 

1.5 Hedef Belge ve bilgi yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir.   A.Ş./T.S.                     

G.1.5.1 Gösterge 

2024 yılı sonunda iki senelik bir kurumsal hafıza oluşturulmuş, ortakların ve yönetimin 
ihtiyaç duyduğu gerekli bilgilere en geç belirlenmiş süreler içinde ulaşılmakta ve 
raporlanmaktadır  

                        

1.5.1 Faaliyet Belge yönetim yönergesinin güncellenmesi   AŞ / TS     x x         X X 

1.5.2 Faaliyet Belge yönetim yönergesinin uygulanması   AŞ / TS     x x x x x x X X 

1.5.3 Faaliyet Bilgi yönetim yönergesinin güncellenmesi   AŞ / TS     x x         X X 

1.5.4 Faaliyet Bilgi yönetim sisteminin uygulanmaya alınması    
AŞ / TS 

 
    x x x x x x     

1.5.5 Faaliyet Yazılım ve donanım ihtiyacının periyodik olarak belirlenmesi ve karşılanması   YK     x     x     X X 

1.5.6 Faaliyet İhtiyaç duyulan veri ve bilgilerin toplanması ve kayıt edilmesi   AŞ / TS     x x x x x x X X 

1.5.7 Faaliyet Verilerin düzenli aralıklarla analiz edilmesi ve raporlanması   AŞ / TS     x x x x x x X X 

1.5.8 Faaliyet Kurumsal hafızanın oluşturulması   TS     x x x x x x X X 

1.5.9 Faaliyet Raporlama standartlarının oluşturulması ve takvime bağlanması   AŞ / TS     x x             

1.6 Hedef Tedarik ve satın alma sistemi kurulmuştur. SİDE T.S.                     

G.1.6.1 Gösterge Hale ürün sevkiyatı yapan ortakların sayısı her yıl bir ortak olarak arttırılmıştır.                          

G.1.6.2 Gösterge 

Oluşturulan tedarikçi ortaklar listesi ve ürünleri düzenli olarak değerlendirilmekte ve 
görülen eksiklikler ile gelen şikayetler doğrultusunda ortaklar ürün kalitesini 
arttırmaları yönünde bilgilendirilmiştir.  

    
                

    

Tedarikçiler hakkında gelen şikayet sayılarında azalma görülmüştür.                 

1.6.1 Faaliyet Tedarik ve satın alma yönergesinin hazırlanması   AS x               X X 

1.6.2 Faaliyet Satın alınacak hizmet ve ürünlerin tanımlanmış ve listelenmiş olması   AŞ x x             X X 

1.6.3 Faaliyet Örnek şartname ve sözleşmelerin hazırlanması   HM / TS       x             
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1.6.4 Faaliyet Tedarikçi seçim kuralları ve kıstaslarının belirlenmesi   AŞ / TS X                   

1.6.5 Faaliyet Tedarikçi listesinin hazırlanması   AŞ X               X X 

1.6.6 Faaliyet İzleme ve değerlendirme sisteminin kurulması   AŞ X                   

1.6.7 Faaliyet Değerlendirme raporlarının hazırlanıp sunulması   AŞ     X     X     X X 

1.7 Hedef Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. SİDE TS/AŞ                     

G.1.7.1 Gösterge 
Yapılan düzenli iç tetkiklerin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluk oranı her yıl %2 
oranında azalmıştır. 

                        

1.7.1 Faaliyet Kalite yönetim sistemi (KYS) sorumlusunun belirlenmesi ve görevlendirilmesi   TS/AŞ                 X X 

1.7.2 Faaliyet KYE gereği kurum içi eğitimlerin tamamlanması   TS/AŞ                     

1.7.3 Faaliyet KYS'nin kurulması ve işletilmesi   TS/AŞ                 X X 

1.7.4 Faaliyet İzleme ve denetleme sürecinin gerçekleştirilmesi   AŞ                 X X 

2 STRATEJİ ORTAKLIK İLİŞKİLERİNİN VE ORTAKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ                         

2.1 Hedef Ortak sayısı ve aktif ortak sayısı artmıştır. SİDE M.V.                     

G.2.1 Gösterge 
Mevcut ortak sayısı her yıl yeni bir bölge birliği kurularak 16’dan, 17’ye ve 18’e 
arttırılmıştır 

                        

2.1.1 Faaliyet Güncel bir ortaklık listesinin mevcut olması   TS X               X X 

2.1.2 Faaliyet Ortak olabilecek birliklerin ortak olmasına yönelik çalışmaların yapılması   TS   X X X X X X X X X 

2.1.3 Faaliyet Birliklerin bulunmadığı yerlerde bölge birliği kurma çalışmaların yapılması   TS   X X X X X X X X X 

2.1.4 Faaliyet 
Merkez Birliği ile ilişkileri pasif ortakları (kooperatifleri) aktifleştirme çalışmalarının 
yapılması 

  TS / YK   X X X X X X X X X 

2.2 Hedef Ortakların aidiyeti artırılmıştır. SİDE TS                     

G.2.2.1 Gösterge 
Ortaklar tarafından düzenlenen ve katılım gösterilen etkinlik sayısı artmış ve her yıl bir 
ortak tarafından üstlenilmiştir.  

                        

G.2.2.2 Gösterge 
Merkez Birliğinin sunduğu hizmetler doğrultusunda ortakların memnuniyeti her yıl %5 
oranında artmıştır.  

                        

2.2.1 Faaliyet Ortaklık değeri (faydaları) hakkında ortaklara güncel bilgiler sunulması   TS   X X X X X X X X X 

2.2.2 Faaliyet Ortak akıl danışma toplantılarının yapılması   YK / TS   X     X     X X X 

2.2.3 Faaliyet Hizmet planlamada ortakların ihtiyaç ve önerilerinin dikkate alınması   YK / TS   X X X X X X X X X 

2.2.4 Faaliyet Bölge birliklerinin ürün ve hizmetlerinin medyada tanıtılması   TS/ AŞ   X X X X X X X X X 

2.3 Hedef Ortakların çıkarları başarıyla temsil edilmiştir.   E.Ç.                     
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G 2.3.1 Gösterge 

Ortakların çıkarlarını savunan politika ve stratejiler geliştirmek üzere her yıl en az 3 
görüş sunulmuş ve bunlardan en az bir tanesi başarılı olarak uygulanmış ve ulusal ve 
yerel medyada duyurulmuştur. 

                        

G 2.3.2 Gösterge 
Ortakların çıkarlarının savunulması konusundaki memnuniyet oranı her yıl %5 oranında 
bir gelişme göstermiştir. 

                        

2.3.1 Faaliyet Ortakların öncelikli konuları ve ilgili önemli paydaşların belirlenmesi   TS / AŞ   X           X X X 

2.3.2 Faaliyet 
Her bir konu ile ilgili görüş, politika ve strateji geliştirmek amaçlı komisyonların 
kurulması 

  TS / YK   X           X X X 

2.3.3 Faaliyet Komisyon raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması   YK   X           X X X 

2.3.4 Faaliyet Ortaklar ve karar alıcı paydaşların katılacağı toplantılar yapılması   YK   X     X     X X X 

2.3.5 Faaliyet Milli Kooperatifler Birliğinin veya diğer kurumların lobi çalışmalarına dahil olunması   
TS / MB 

TEMSİLCİLE
R 

  X X X X X X X X X 

2.3.6 Faaliyet Ortakların görüş ve isteklerinin medyada yer alması   TS/AŞ   X X X X X X X X X 

2.3.7 Faaliyet Lobi ve temsil faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik araştırma yapılması   TS/AŞ   X X X X X X X X X 

2.3.8 Faaliyet Ortakların seslerini duyurmak amacıyla sektör paydaşlarıyla ortak etkinlikler yapılması   TS / YK   X X X X X X X X X 

2.3.9 Faaliyet Destek ve hibeler ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.3.10 Faaliyet Ortakların temsil konusunda öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması   AŞ   X X X X X X X X X 

2.3.11 Faaliyet Ortakların temsil konusunda memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması   AŞ   X X X X X X X X X 

2.4 Hedef Ortaklara ihtiyaç ve talep odaklı eğitim hizmetleri verilmiştir.   T.S.                     

G.2.4.1 Gösterge 
Her yıl düzenlenen eğitim programları doğrultusunda en az 250 kişi eğitimlere 
katılmıştır. 

                        

G 2.4.2 Gösterge 
Eğitmen havuzuna olan ilgi, dolayısı ile eğitmen havuzundaki eğitmenlerin sayısı her yıl 
%5 oranında artmaktadır. 

                        

2.4.1 Faaliyet Ortakların ihtiyaç ve taleplerinin alınması   AŞ         X   X   X X 

2.4.2 Faaliyet Hizmet kalite hedeflerinin tanımlanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.4.3   Yıllık eğitim programlarının hazırlanması   TS / AŞ     X         X     

2.4.4 Faaliyet Eğitmen aday adaylarının belirlenmesi   TS / AŞ     X           X X 

2.4.5 Faaliyet 
Eğitmen adaylarının eğiticilerin eğitimine katılmasının sağlanması ve uygun olanların 
havuza eklenmesi 

  TS / AŞ     X           X X 

2.4.6 Faaliyet Eğitim havuzuna farklı uzmanların katılması sağlanarak güçlendirilmesi   TS / AŞ     X X X X X X X X 
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2.4.7 Faaliyet Eğitim planları doğrultusunda eğitmen havuzundan eğitmen görevlendirilmesi   TS / AŞ     X X X X X X X X 

2.4.8 Faaliyet Eğitim programının uygulanması   TS / AŞ     X X X X X X X X 

2.4.9 Faaliyet Eğitim hizmet maliyetinin takip ve analiz edilmesi   TS / AŞ     X X X X X X X X 

2.4.10 Faaliyet Eğitim alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması   TS / AŞ     X X X X X X X X 

2.4.11 Faaliyet Eğitim alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması   TS / AŞ     X X X X X X X X 

2.5 Hedef Ortaklara danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verilmiştir.   T.S.                     

G.2.5.1 Gösterge 
Ortaklarda uygulanan Kurumsal Yönetim Endeksi verilerinin ortalama değeri her yıl bir 
yıl öncesine göre en az bir puan artış göstermiştir.  

                        

G.2.5.2 Gösterge 
Ortaklara farklı konularda verilen danışmanlık hizmeti sayısı her yıl en az 2 danışmanlık 
hizmeti olarak artış göstermiştir. 

                        

2.5.1 Faaliyet Ortakların ihtiyaç ve taleplerinin alınması   AŞ                 X X 

2.5.2 Faaliyet Hizmet kalite hedeflerinin tanımlanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.3 Faaliyet İhtiyaç ve talepler doğrultusunda danışmanlık hizmet planının hazırlanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.4 Faaliyet Danışman adaylarının belirlenmesi   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.5 Faaliyet Danışmanlara uyum ve staj eğitimlerinin verilmesi   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.6 Faaliyet Danışmanlık hizmet planı doğrultusunda danışmanların görevlendirilmesi   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.7 Faaliyet Danışmanlık hizmetinin uygulanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.8 Faaliyet Hizmet maliyetinin takip ve analiz edilmesi   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.9 Faaliyet Hizmet alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.5.10 Faaliyet Hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması   TS / AŞ   X X X X X X X X X 

2.6 Hedef Ortaklara dış denetim hizmeti verilmiştir.   TS/AŞ                     

G.2.6.1 Gösterge 
Dış denetime tabi birlik ve kooperatiflerde 2023 yılı itibariyle en az 8, 2024 yılında en az 
10, 2025 yılında en az 12 denetim yapılmıştır.  

                        

2.6.1 Faaliyet 
Denetime tabi olacak potansiyel ortak ve birim kooperatiflerin belirlenerek taleplerin 
alınması 

  TS / AŞ           X X X X X 

2.6.2 Faaliyet 
Dış denetim yapılmasına yönelik stratejinin belirlenerek denetçi görevlendirmek üzere 
genel kuruldan yönetim kuruluna yetki verilmesi 

  YK                     

2.6.3   Dış denetim konusunda yetkinin alınması   YK                     

2.6.4 Faaliyet Hizmet kalite hedeflerinin tanımlanması   TS / AŞ                 X X 

2.6.5 Faaliyet İhtiyaç ve talepler doğrultusunda dış denetim hizmet planının hazırlanması   TAS / AŞ                 X X 

2.6.6 Faaliyet Dış denetçilerin istihdam edilmesi   YK                 X X 
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2.6.7 Faaliyet Dış denetimlerin yapılması   DENETÇİ                 X X 

2.6.8 Faaliyet Hizmet maliyetinin takip ve analiz edilmesi   TS/ AŞ                 X X 

2.6.9 Faaliyet Hizmet alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması   TS/ AŞ                 X X 

2.6.10 Faaliyet Hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması   TS/ AŞ                 X X 

2.7 Hedef Süt analizi hizmetinin verilmesi sağlanmıştır.    TS/AŞ                     

G.2.7.1 Gösterge 
2022’de 1, 2023’te 3 olmak üzere en az 3 bölge birliği tarafından süt analiz hizmeti 
verilmektedir.  

                        

2.7.1 Faaliyet 
Süt analizi için gerekli altyapının hazırlanmasında danışmanlık hizmetinin verilmesi ve 
gerekli yazılımın satın alınması 

  TS/AŞ X               X X 

2.7.2 Faaliyet Süt analizi sürecinde görevli kişilerin gerekli eğitimleri alması         TS X               X X 

2.7.3 Faaliyet 
Süt analizi sürecinde gerekli sarf malzemelerin tedarik edilerek pazarlanmasının 
sağlanması 

  TS/AŞ   X X X X X X X     

2.8 Hedef Ortakların ürünleri pazarlanmıştır   B.A.                     

G.2.8.1 Gösterge Pazarlanan ürün çeşidi sayısı her yıl bir ürün daha arttırılmıştır.                         

G.2.8.2 Gösterge Komisyonlardan elde edilen tutar yıllara göre %5 artmıştır.                          

2.8.1 Faaliyet Pazarlanacak ürünlerin tespit edilmesi            AŞ                 X X 

2.8.2 Faaliyet Pazarlama işlemleri için bir personelin görevlendirilmesi   YK                 X X 

2.8.3 Faaliyet Pazarlama işleminin uygulanması   TS                 X X 

2.8.4 Faaliyet Verilen hizmetin 6 aylık aralıklarla raporlanması   AŞ                 X X 

2.9 Hedef 
Mesleki yeterlilik belgelendirme ve sınav hizmeti verilerek KÖY-KOOP MYB markası 
geliştirilmiştir 

  TS/AŞ                     

G.2.9.1 Gösterge 
2022 yılı sonuna kadar gerçekleşen 100 sınava katılan 1000 kişiden en fazla 20’sinin 
belgesi MYB den kaynaklanan nedenlerden dolayı iptal edilmiştir. 

                        

G.2.9.1 Gösterge 
MYB olarak her yıl en az 1 yeni meslek tanımı başvurusu yapılmıştır veya yeterliliği 
alınmış bir meslek için yetki alınmıştır. 

                        

2.9.1 Gösterge MYB’nin verdiği belgelere başvuru sayısı her yıl %5 oranında artmıştır.                         

2.9.2 Faaliyet MYK ile yetkilendirme sözleşmesinin imzalanması   TS/AŞ                     

2.9.3 Faaliyet Gerekli personelin istihdamı   YK                 X  X 

2.9.4 Faaliyet Sınav işlemleri ile ilgili görevlendirmelerin yapılması   TS/AŞ                 X  X 

2.9.5 Faaliyet Sınava girecek süt toplayıcılarının ve depolayıcılarının belirlenmesi   TS/AŞ                 X X 

2.9.6 Faaliyet Sınav organizasyonlarının yapılması   TS/AŞ                 X X 
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2.9.7 Faaliyet Sınavların gerçekleştirilmesi   TS/AŞ                 X X 

2.9.8 Faaliyet Sınav sonrası işlemlerin ilgili prosedürlere göre yapılması   TS/AŞ                     

2.9.9 Faaliyet Verilen hizmetin 6 aylık aralıklarla raporlanması   AŞ                 X X 

2.9.10 Faaliyet Yetki ve akreditasyon sürecinin devamlılığının sağlanması   TS/AŞ                     

2.9.11 Faaliyet Markanın isim ve logosunun belirlenmesi   TS/AŞ                     

2.9.12 Faaliyet Marka tescilinin alınması   TS/AŞ                     

2.9.13 Faaliyet Kullanım koşullarının tanımlanması   TS/AŞ                     

2.9.14 Faaliyet Marka tanıtım faaliyetlerinin yapılması   TS/AŞ                     

2.10 Hedef İndirimli kurumsal anlaşmalar arttırılmış ve yaygınlaştırılmıştır.   TS                     

G.2.10.
1 

Gösterge Koop-Kart kullanan ve anlaşmalar yapan bölge birliği sayısı her yıl 2 adet artmıştır.                         

G.2.10.
2 

Gösterge 
MB tarafından indirimli kurumsal anlaşma sağlanan kurum sayısı her yıl %5 oranında 
artmıştır.  

                        

G.2.10.
3 

Gösterge Koop-Kart kullanımı yıllar içerisinde her yıl %10 üzerinde artış göstermiştir.                         

2.10.1 Faaliyet İndirimli kurumsal sözleşmelerin güncellenmesi   TS     X           X X 

2.10.2 Faaliyet Yeni ve eski kurumlarla sözleşmelerin imzalanması   TS     X X X X X X X X 

2.10.3 Faaliyet Tarafların sözleşmeye uyma durumunun izlenmesi, gerektiğinde müdahale edilmesi   TS     X X X X X X X X 

2.10.4 Faaliyet Birliğin komisyon payının tahsil edilmesi   TS     X X X X X X X X 

2.10.5 Faaliyet Hizmet alanların öneri ve şikayetlerinin alınması ve raporlanması   TS     X X X X X X X X 

2.10.6 Faaliyet Hizmet alanların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması   TS     X X X X X X X X 

2.10.7 Faaliyet Koop-Kart uygulamasının izlenmesi ve değerlendirilmesi   TS     X X X X X X X X 

2.10.8 Faaliyet Raporların hazırlanması ve kullanıma sunulması   TS     X X X X X X X X 

3 STRATEJİ DİĞER PAYDAŞLARLA İŞBİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ                         

3.1 Hedef Özel sektör paydaşları ile işbirliği geliştirilmiştir.   YK                     

G.3.1.1 Gösterge MB olarak her yıl en az bir özel sektör kuruluşu ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.                         

G.3.1.2 Gösterge 
Her yıl en az bir istişare toplantısı düzenlenmiş ve/veya bir etkinliğe katılım 
sağlanmıştır. 

                        

3.1.1 Faaliyet Güncel bir paydaş listesi ve analizinin olması   AŞ   X             X X 

3.1.2 Faaliyet Paydaş analizi sonuçlarına uygun işbirliği stratejilerinin tanımlanmış olması   YK / AŞ      X X         X X 
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3.1.3 Faaliyet Ulusal ve/veya bölgesel ağlara dahil olunması   AŞ   X X X X X X X X X 

3.1.4 Faaliyet Tedarikçi firmalarla sponsorluk anlaşmalarının yapılması   TS   X X X X X X X X X 

3.1.5 Faaliyet Sektör paydaşlarıyla yıllık istişare toplantılarının düzenlenmesi   YK / TS   X X X X X X X X X 

3.1.6 Faaliyet İhracatçı birlikleri ile ihracat eğitimlerinin organize edilmesi   YK / TS   X X X X X X X X X 

3.1.7 Faaliyet Fuar, sergi vb. etkinliklere katılması   YK / TS   X X X X X X X X X 

3.2 Hedef Kamu sektörüyle işbirliği geliştirilmiştir.   E.Ç.                     

G.3.2.1 Gösterge MB olarak her yıl en az bir üniversite ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.                          

3.2.1 Faaliyet Bakanlık ile kooperatifçiliği geliştirmeye yönelik işbirliğinin yapılması                     X X 

3.2.2 Faaliyet Kalkınma Ajansı ve diğer bölgesel fonlardan faydalanmaya yönelik işbirliği yapılması                     X X 

3.2.3 Faaliyet Kooperatif faaliyetlerinin kolaylaştırılması için yerel yönetimlerle protokol imzalanması                     X X 

3.2.4 Faaliyet İhale önceliği ile ilgili yerel yönetimlerle işbirliği yapılması                     X X 

3.2.5 Faaliyet Üniversitelerle kooperatifçilik alanında ortak çalışmaların yapılması                     X X 

3.3 Hedef Uluslararası yabancı ülke kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilmiştir.   TS/AŞ                     

G.3.3.1 Gösterge 
Her yıl en az bir proje fikri geliştirilerek veya geliştirilmesi sağlanarak uluslararası 
kuruluşlara sunulmuştur.  

                        

3.3.1 Faaliyet Uluslararası ağlara dahil olunması                     X X 

3.3.2 Faaliyet Çok dilli bir web sayfasının geliştirilmesi ve güncel tutulması                     X X 

3.3.3 Faaliyet DGRV ile kooperatifleri güçlendirme projelerinin sürdürülmesi                     X X 

3.3.4 Faaliyet Ortaklara yönelik yurtdışı teknik gezi ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi                     X X 

3.4 Hedef Kooperatifçilik alanında halkın bilinçlenmesi sağlanmıştır.   T.S.                     

G.3.4.1 Gösterge 
Okul ve üniversitelerde kooperatifçilik konusunda her yıl en az bir etkinlik 
düzenlenmiştir.  

                        

G.3.4.2 Gösterge Youtube video kanalı abone sayısı her yıl %5 artmaktadır.                          

3.4.1 Faaliyet Halkın bilgi ihtiyacı olan veya talep edilen konuların belirlenmesi                     X X 

3.4.2 Faaliyet 
Kooperatifçiliği tanıtmak ve halkı bilinçlendirmek amaçlı etkinlik planlarının 
hazırlanması 

                    X X 

3.4.3 Faaliyet Etkinliklerin düzenlenmesi                     X X 

3.4.4 Faaliyet Youtube video kanalının geliştirilmesi                         

3.4.5 Faaliyet Katılımcıların memnuniyetinin ölçülmesi ve raporlanması                     X X 

 


