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TÜİK verilerine göre 2018 yılı Mayıs ayı 
itibariyle 

Türkiye genelinde, kadınların işgücüne katılım 
oranı % 
olarak 

34,4 
gerçekleşmiştir. 
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Odaların kayıtları incelendiğinde ülkemizde  

yaklaşık 291.263 kadın esnafımız  

bulunmaktadır.  Buna  göre  kayıtlı esnafların 

%  16,5’lık  kısmı  kadınlardan  oluşmaktadır. 
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Kadın kooperatifçiliği hareketi  
ülkemizde depremden sonra ilk  
olarak Düzce, Kocaeli illerinde  
2000‟li yılların başında; 

 

• Düzenli gelire sahip olmayan  
kadınların işgücünün  
ekonomiye kazandırılması, 

• Kadınların sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinin 
amacıyla kadın  
talepleri 

geliştirilmesi  
girişimcilerin  

doğrultusunda 
tabandan gelen bir hareketle 
kurulmaya başlanılmıştır. 
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 Neden Kadın Kooperatifleri? 

 
- Düşük sermayeli kadın girişimcileri bir araya getirir. 

 
- Emeğini tek elden pazarlayamayan 

kadınlar için iş olanağı sağlar. 

-Topluca ürün ya da hizmet arzı  

sunabilmeyi, uygun fiyata ham madde  

ve girdi temini sağlar. 
 

- Elde edilen gelirlerin ortakların muameleleri oranında dağıtılması ile 
ortaklarına ekonomik menfaat sağlar. 
 

- Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunur. 
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11. Kalkınma Planı «Kadının Kalkınmadaki Rolü Özel İhtisas Komisyonu  
Raporu»nda; 

 
• Kadın girişimciliğinin kooperatifler çatısı altında artırılması, 

 
• Kadının çalışma hayatına dahil edilmesinde çocuk bakım ve kreş 

hizmetlerinin artırılması, kreş hizmeti arzında kooperatiflerden yararlanılması 
ve bu alanda sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi, 

 
• Tarımsal ve hayvansal ürün arzı gerçekleştiren kırsal alandaki kooperatiflerde  

kadının etkinliğinin artırılması, 

 
• Kalkınma Ajanslarına Kadın Girişimi, İstihdamı ve kooperatifleri konusunda  

daha fazla sorumluluk verilmesi, 

 
Konularında öneriler sunulmuştur. 
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Kırsalda Kadın Kooperatifleri 

 
• Geleneksel gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması, 

(Kırmızı pul biber, salça, tarhana, reçel, marmelat, yöresel pastalar ve 
ekmekler vb.) 

 
• Kadınların el emeği ile ürettikleri giyim, süs eşyaları, takılar, hediyelik eşya  

vb. ürünlerin pazarlanması 

 
• Hayvansal ve tarımsal üretim 

 
• Turistik lokantacılık 

 
• Ekolojik turizm faaliyetleri 
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Kentlerde Kadın Kooperatifleri 

 

• Gündelik temizlik, 

 
• Yaşlı ve engelli bakımı 

 
• Çocuk bakımı, 

 
• Kadınların el emeği ile ürettikleri giyim, süs eşyaları, takılar, hediyelik eşya vb. 

ürünlerin pazarlanması, 

 

• Catering hizmetleri, 

 
• Turistik lokantacılık 
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Kadın Girişimcilerin Kurduğu Kooperatiflerin Sayısı 
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Kaynak: GTB, 01.04.2019 

Kooperatif Türü Faal Kooperatif Sayısı Faal Olmayan  

Kooperatif Sayısı 

Toplam 

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme  

Kooperatifi 

99 6 105 

İşletme Kooperatifi 53 18 71 

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 

Kooperatifi 

1 - 1 

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 5 1 6 

Kalkınma kooperatifi 1 - 1 

Yardımlaşma Kooperatifi 1 - 1 

Küçük Sanat Kooperatifi - 3 3 

Tüketim Kooperatifi 1 1 2 

TOPLAM 160 29 189 



•3.7 numaralı «Kadınlarımızın girişimcilik  

kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir  

aktör olarak yer almalarının sağlanması için 

kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde  

çalışmalarda bulunulacaktır» eylemine yer  

verilmiştir. 

• Bu doğrultuda ülkemizin her yerinden  

kooperatifçilik konusundaki 

eğitim taleplerini karşılamaya çalışmaktayız. 

gelen 

• Kooperatiflerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. 

• Sorunlarını ilgili kuruluşlara iletiyor, çözüm  

üretmeye çalışıyoruz. 
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«Kadın Girişimi Üretim ve İşletme  

Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi «  

hazırlanırken kadınların ihtiyaçları  

ve talepleri göz önünde 

bulundurulmuş ve  

kadın kooperatiflerinin  

kuruluş yolu açılmıştır. 
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Tek Tip Anasözleşme 

Kooperatife ortak olan her şahısın yapacağı  

yükümlülükler ve haklar 

 

Genel Kurulun nasıl toplanacağı, yetkileri, 

 

Yönetim kurulunun nasıl kooperatifi yöneteceği  

ve sorumlukları, 

 

Denetim Kurulunun görevleri 

 

Kooperatifin tutması gereken ticari defterler, 

 

Vb. 
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İsveç Kalkınma ve İşbirliği Ajansı(SIDA)‟nın mali desteğinde Dünya 
Bankası aracılığıyla ülkemizde uygulanan ‟’Kadınların Ekonomik 
Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi’’ kapsamında Bakanlığımızca; 

-Başarılı kadın kooperatifleri örneklerine ilişkin dört adet tanıtıcı  
video çalışması, 

-Eğitim amaçlı broşürler, 

-Eğitim kitapları hazırlanmıştır 
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Tanıtıcı Videolar 

 
• Örnek kadın kooperatifleri videoları 

• Kamu spotu 

• Bilinmesi Gerekenler 

• Kooperatif Nasıl Kurulur? 

Broşürler 

 
• Genel kurul toplantıları 

• Kuruluş işlemleri 

• Ortakların hak ve yükümlülükleri 

• Ticari defterler 

• Yönetim ve denetim kurulları 

Eğitim Kitapçıkları 

 
• Kadın kooperatifleri 

• Girişimcilik 

• Muhasebe 

• Pazarlama 
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Nal-Etik Kadın Kooperatifi (Ankara) 
 

2009 yılından bu yana Nallıhan/Ankara‟da faaliyet gösteren  
kooperatif bölgedeki kadınlar tarafından üretilen geleneksel  
iğne oyası takıları e-ticaret yoluyla yurtiçi ve yurtdışında  
pazarlamaktadır. 
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Yöresel ev yapımı ürünleri, köylerde kurulan üretim merkezlerinde,  
sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yapmaktadır. 6 tane şubesi  
bulunan kooperatif internet üzerinden satış da yapmaktadır. 

Kooperatifin faaliyet alanı Amasya ili Merzifon ve Gümüşhacıköy  
ilçelerindeki toplam 16 köyü kapsamaktadır. Bu kooperatifin büyük  
ölçekli olması başarısını olumlu yönde etkilemektedir. 

AMESİA ÇALIŞAN ARILAR KOOPERATİFİ (Amasya) 
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Tomurcuk Kadın Kooperatifi (İstanbul) 

 

Kooperatif, 2006 yılından bu yana 90 „a yakın zihinsel 
engelliye eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. 
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Kimya Hatun Kadın Kooperatifi (Konya ) 

KAGİM (Kadın Girişimciler Masası) önderliğinde kurulan  
kooperatifin 60‟ın üzerinde ortağı bulunmaktadır. Tekstil  
ve hediyelik eşya üretimi üzerine faaliyet göstermektedir. 

22 
Genele Açık 



Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  
(Aydın) 

Kuşadası Belediyesi işbirliği ileKuşadası markasını yaratmak 
amacıyla 17 kadın kurucu ortak tarafından kurulmuştur. 

Kuşadası‟nın tarihi “Çatıkuşları”nın geleneksel yöntem ve tekniklerle  
yapılan şalları, organik ipten yapılan file  ve çantaları, doğal  
dokulardan oluşan ev tekstil ürünleri ve zeytinyağı 
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Nilüfer Kadın Kooperatifi (Düzce) 

2002‟de kurulan kooperatifin en önemli hizmetlerinden birisi 
de endüstriyel mutfak işletmesidir. 
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Narçiçeği Kadın Kooperatifi (Eskişehir) 

2010 yılında kurulun ve 24 ortağı bulunan kooperatif catering  
hizmetlerinin yanı sıra hediyelik eşya, dekorasyon ve aksesuar  
ürünleri üretmektedir. 
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Menemen Kadın Kooperatifi (İzmir) 

Kooperatifin 2015 yılında hizmete açtığı Anaokulunda 100  
çocuğa anaokulu eğitimi verilmektedir. 
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Avanos Kadın Kooperatifi (Nevşehir) 

2010 yılında kurulan kooperatifin yöresel ev yemekleri hizmeti 
vermektedir. 
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Avukma Kadın Kooperatifi (Ödemiş,  
İzmir) 

Kuru Gıda Keselerinin çeşitleri, 

kaşıklık, 

hamam sepeti gibi yöresel ürünler üretmektedir. 
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İpekyolu Kadın Kooperatifi (Mardin) 

Kooperatif 3–6 yaş çocuklara yönelik okul öncesi eğitim,  
kadınlara yönelik okuma-yazma hizmetleri vermekte ve sabun  
üretimi yapmaktadır. 
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Kooperatifler; 

‘’Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının  

belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını 

ve parasal katkılarıyla 

meslek  

işgücü  

yardım, 

karşılıklı  

dayanışma ve kefalet suretiyle 

sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel  

kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve  

değişir sermayeli ortaklıklar’’ 
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Hakları kullanma Medeni 

yeterliliğine  

veya tüzel 

sahip en az 7  

kişi bir araya 

gerçek  

gelerek 

kooperatif kurabilir. 

Kooperatif organları; 

 Genel Kurul 

 Yönetim Kurulu 

 Denetim Kurulu 
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Gönüllü ve Serbest Giriş 

Ortağın Demokratik Yönetimi  

Ortağın Ekonomik Katılımı  

Özerklik ve Bağımsızlık 

Eğitim Öğretim ve Bilgilendirme  

Kooperatifler Arası İşbirliği  

Toplumsal Sorumluluk 
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Kadın Kooperatiflerinin tanıtımı, kurulması, desteklenmesi 
ve teşvik edilmesinde; 

Belediyeler 
Ticaret  
Odaları 

STK 

35 
Genele Açık 

Kaymakamlıklar 



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, 

Belediyelerce verilen mikro kredilerin kadın kooperatiflerine  
yönlendirilmesi, 

Ortaklara yönelik bölgesel kurslar düzenlenmesi, 
Kadın ve çocuk merkezlerinin yaygınlaştırılması, 
Gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezleri açılarak işletmelerinin kadın  

kooperatiflerine verilmesi, 
 

suretiyle kadın kooperatifleri desteklenebilir. 
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Belediyeler Kadın Kooperatiflerini Nasıl 

Destekleyebilir? 



 Sürdürülebilir Kadın Kooperatifleri İçin 

Genele Açık 

• Piyasa talebini gözeterek ürün üretmeleri, 

 
• Kooperatifçilik ilkelerini doğru ve anlamlı bir şekilde uygulayabilmeleri, 

 
• Yenilikçi ve gelişmelere açık işletme olabilmeleri, 

 
• Rekabet edebilir olmaları, 

 
• Ortakların arasında iletişimlerinin güçlü olması, 

 
• Birbirileriyle barış içinde çalışmaları, 

• Yalnızca hibe ve destek odaklı kurulmuş olmamaları. 37 
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Pazarlama için e-ticaret kanalları etkin bir şekilde  
kullanılmalı. Örnek olarak; 

Hepsiburada «Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü» projesi 
kapsamında kadın girişimcilerin e-ticaret yapabilmesi için 

 

• ücretsiz mağaza açma 

• düşük oranlı komisyon, 

• kampanya desteği 

• kargo desteği 

• banner desteği 

• ekstra promosyon avantajı sağlamaktadır. 
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KOOP-GEP 

• TÜKOSEP kapsamında Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili 
kurumların katkılarıyla “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi  
Programı” hazırlanmıştır. 

 
• Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan KOOP-GEP‟in yurt genelinde Halk 

Eğitim Merkezleri aracılığı ile uygulaması sağlanmıştır. 

 
• Bu projenin amacı; 

Kooperatiflerde görev alan personel ile yöneticilerin kooperatifçilik 
bilgilerini artırmak, 

Kooperatiflerin daha nitelikli yöneticiler ve personelle faaliyetlerini  
sürdürmelerine katkı sağlamaktır. 

 
• 2017 Aralık ayı itibariyle KOOP-GEP kapsamında yaklaşık üç bin kadın 

eğitim ve sertifika almıştır. 
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KOOP-ES 

• TÜKOSEP kapsamında Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili  
kurumların katkılarıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile  
bir uzaktan eğitim modülü olan “Kooperatifçilik E- Sertifika 
Programı(KOOP-ES)» hazırlanmış ve başvuruları kabul etmeye  
başlamıştır. 

 

•  Bu Programın da amacı; 

Kooperatiflerde görev alan personel ile yöneticilerin kooperatifçilik 
bilgilerini artırmak, 

Kooperatiflerin daha nitelikli yöneticiler ve personelle faaliyetlerini  
sürdürmelerine katkı sağlamaktır. 
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Çiğdem ACAR(İl Müdürü V.)  -  0380 512 1995 

 

Bakanlığımız web sayfasından iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

www.ticaret.gov.tr  

www.koop.ticaret.gov.tr 
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TEŞEKKÜR EDERİM 
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