KADIN KOOPERATİFLERİ BİR
TİCARET ŞİRKETİDİR
• Kooperatifler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir ticaret şirketidir.
• 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, her faaliyet dönemi sonundan itibaren 6 ay içerisinde olağan
genel kurul yapılır. Kooperatif, tüm ortakların katılımına açık olan genel kurulca seçilen yönetim kurulu
üyeleri tarafından yönetilir, denetim kurulu üyelerince denetlenir.
• 213 sayılı Vergisi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca kooperatifler; yevmiye defteri, defteri
kebir, envanter defteri, ve genel kurul toplantı ve
müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri ve
pay defteri (ortaklar defteri) tutmak zorundadır.

• Bu defterlerin kullanılmadan önce noter tarafından
açılış tasdiklerinin aralık ayı sonuna kadar yapılması
gerekmektedir.
• Yevmiye defteri yılsonu kapanış tasdiki haziran ayı
sonuna kadar, yönetim kurulu karar defteri kapanış
tasdiki ocak ayı sonuna kadar yapılır.
• Genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterinin yeterli sayfaları bulunuyorsa, izleyen faaliyet
döneminde açılış onayı yapılmadan da kullanılabilir.
• Yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebirin yeterli yaprakları
bulunması halinde, yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde noter tarafından onay yenileme işlemi yapılması halinde kullanılmaya devam edilebilir.

NEDEN KADIN KOOPERATİFLERİ
Kadınların iş gücüne katılımı, modern küresel ekonomilerde her açıdan önemli bir meseledir. Türkiye’de
kadın kooperatifleri 2000’li yılların başında kurulmaya
başlamış ve sosyal kalkınma anlamında çözüm geliştirmekte önemli rol oynamaktadır.
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Kooperatifler, Kadınlarımızın
Güvencesidir

KOOPERATİF NEDİR?
Kooperatif; ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal
katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme
modelidir.

Kooperatifleri, diğer işletme türlerinden
ayıran aşağıda sıralanan yedi temel ilkedir:
•
•
•
•
•
•
•

Gönüllü ve herkese açık ortaklık
Demokratik kontrol
Ortakların ekonomik katılımı
Özerklik ve bağımsızlık
Eğitim, öğretim, bilgilendirme
Kooperatifler arası işbirliği
Topluma karşı sorumlu olma

KADIN KOOPERATİFLERİNİN
ÇALIŞMA ALANLARI
• El becerileri için eğitici kurslar düzenlenmesi,
• Geleneksel gıda, giyim, hediyelik eşya vb. ürünlerin
üretimi ve pazarlanması,
• Lokantacılık,
• Engelli eğitimi ve bakımı,
• Okul öncesi eğitim,
• Yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb.
etkinlikler düzenlenmesi, bu şekildeki etkinliklere katılınması veya ortaklarının katılmasına aracılık edilmesi,
• Ortaklarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlemesi, vb.

KADIN KOOPERATİFLERİNE
KİMLER ORTAK OLABİLİR?
Kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifine ortak olabilmek için:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kadın olmak gerekmektedir.
Ayrıca, kooperatifin amacına uygun faaliyet konusu bulunan kamu veya özel hukuk tüzel kişileri de bu kooperatiflere ortak olabilir.

KADIN KOOPERATİFLERİ İLE
YEREL İDARELERİN İŞBİRLİĞİ
• Park, yeşil alan, atıl alanlar ve binaların tahsis edilmesi
veya uygun fiyatla kiralanması,
• Belediyelerce işletilen sergi, pazar yeri, büfe ve küçük
stantların ihalelerine kadın kooperatiflerinin girişinin
kolaylaştırılması,
• Belediye ve diğer kamu kuruluşlarının satın aldığı mal
ve hizmetlerde kadın kooperatiflerinin yüklenici olmasının sağlanması,

• Kadınların üretim becerilerini artıran bölgesel kurslar düzenlenmesi,
• Gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri açılarak işletmelerinin kadın kooperatiflerine verilmesi.

KADIN KOOPERATİFİ NASIL
KURULUR?
1. Öncelikle pazarlanabilir bir hizmet ya da üretim alanı seçilmesi,
2. Kooperatifin kurulacağı yerde faaliyet konusu mal
veya hizmeti üretebilecek nitelikte kadınlarla temasa geçilmesi,
3. Bakanlığımızca hazırlanan “Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi”nin Genel
Müdürlüğümüz internet sitesinden veya Ticaret İl
Müdürlüğünden temin edilerek incelenmesi,
4. Kooperatif kuruluş izni için Ticaret İl Müdürlüğüne
başvurulması gerekmektedir.
Bakanlığımızca hazırlanan bu örnek anasözleşmede,
kooperatiflerin işleyişine ve organlarının yükümlülüklerine yer verilmiştir. Kooperatif, tüm faaliyeti boyunca
bu yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu anasözleşme, her ortak tarafından dikkatlice okunmalıdır.

Her ortak, genel kurula katılma
hakkına sahiptir ve sermayesi ne
olursa olsun her ortağın bir oy
hakkı vardır.

