
2019’da Yapılan Sosyal Kooperatifler Çalıştayına Sunulan Öneriler 
 

1- Özel ve tüzel kişilerin kooperatife bağlanma yolları neler olmalıdır? 
 

( ortaklık / üyelik / gönüllülük / ücretli çalışma) 

 

Bizde ortak ve gönüllü var.  
Sosyal kooperatiflerde tüzel kişilerin ortak olmasındansa sadece gerekli durumlarda hizmet 

alımı için ilişkilenmeleri daha verimli olabilir. Tüzel kişiliğin genel olarak kendi ticari 

işleyişini düzenleme/işletme imkanları mevcutken kooperatiflere ortak olması çok elzem 

değil. Kooperatifler gerçek kişilerin bir araya gelerek toplumsal fayda üzerinden (birey 

hukukunu da gözeterek) uluslararası kooperatifçilik ilkelerini esas alan bir yerden 

örgütlenmeleri uygundur. 

 

2- Sosyal kooperatiflerin karşı karşıya oldukları sorunlar nelerdir? (hukuki, mali, 

yapısal vb.) 

Koop ortaklarının koop.ta sigortalı olarak çalışabilmesi için gerekli düzenlenmelerin 

yapılmasını talep ediyoruz. 

 

Ücretli çalışanlar için devlet teşvik ve destekleyici düzenlemeler de yapmalı. 

 

Vergi muafiyeti olmalı çünkü kooplar zaten pozitif gelir gider farkını toplumsal faydaya 

yönlendiriyor. Gelir vergisi ödüyoruz ama aslında kar etmiyoruz, etsek de ortaklara 

dağıtmıyoruz. 

 

Tarımsal kalkınma koop.larının Tarım Bakanlığına önerdiği şekilde ortaklara satışta GV yok, 

ortak dışı satışlara da GV olmamalı. 

 

İmalat ve bilişim faaliyetleri için de devlet teşvik ve destekleyici düzenlemeler yapmalı. 

 

Kadın ortak sayısına bağlı olarak SGK teşviği gibi pozitif ayrımcılık yapılması elzem. 

 

3- Sosyal kooperatiflerde, ortakların üretilen mal ve hizmetlerden faydalanma usulleri 

neler olmalıdır? (para karşılığı, çalışma karşılığı, bağış karşılığı vb.) Kooperatif ortağı 

kooperatifin amacı doğrultusunda gerçekleştirecekleri hizmetlerden ya da 

çalışmalardan nasıl bir menfaat elde etmeli? 

Kesinlikle bağış karşılığı olamaz. 

 

Mal ve hizmet bedellerini ödeyerek faydalanabilir. 

 

Ortakların koop’a sunduğu emek karşılığı mal ve hizmet alabilir, birlikte kararlaştırılan asgari 

hizmet saatimiz var, bunu doldurduktan sonra, emeği karşılığında  mal ve hizmetlerden bedeli 

karşılığı faydalanabilir. 

 

4- Sosyal kooperatiflerin ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlandırma kriteri ne 

olmalıdır? 

Sadece maliyetleri (kira, vergi, nakliye, amortisman, elektrik su gibi giderler, vs) karşılayacak 

kadar bir ek koymaları uygun olur. Kooperatifin ürettiği mal ve hizmetlerde hizmetin alımı, 



masraflar ve kooperatife katkı payı da eklenebilir. Mesela tamir tadilat yapınca bu hizmetin 

kooperatife bir mali katkısı da olmalı. 

 

5- Sosyal kooperatife en ihtiyaç duyulan alanlar nelerdir? (sağlık, eğitim, yaşlı bakım, 

engelli bakım vb.) 
 

Sağlıkla direk ilintili olduğu için beslenme. 

 

Gençler için kültür,sanat üretimi yapabilecekleri koop ortamı 

 

Ekolojik bir yaşam ortamı oluşturulması için eko-mimari 

 

Geri dönüşüm 

 

Sağlıklı, temiz ve dengeli bir çevrenin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi 

 

6- Sosyal kooperatif sermayesini nereden toplamalı, ulaşmak istedikleri hedefleri 

gerçekleştirmek için elde etmeleri gereken mali kaynağı nasıl temin edebilirler? 
 

Mal ve hizmet sunarak 

 

Konser, yemek gibi dayanışma faaliyetleri 

 

Dayanışma için topluma açık çağrı, bu çağrı sadece nakdi değil, emek, maddi ve manevi tümü 

için bir destek çağrsı. 

 

Bağış 

 

7- Bir sosyal kooperatif modeli olarak olmazsa olmaz üç unsurunuz nedir? 

Bağımsızlık, 

Dayanışma 

Toplumsal fayda 

 

8- Bir kooperatifin sosyal kooperatif olması için taşıması gereken şartlar nelerdir? 

Ortaklarının ve yerelinin ihtiyaçlarını gözlemlemeli 

Toplumsal dayanışmayı katılımcı mekanizmalarla çözümleyecek araçları birlikte inşa etmeye 

çalışmalı. 

 

9- Sosyal kooperatiflerin yaygınlaşması için neler yapılması gerekir? Önündeki engeller 

nelerdir? 

Türkiye'de genel olarak kooperatifçiliği yaygınlaştırmak zor. Mevzuat dilinin sadeleşmeye 

ihtiyacı var. Yönetimsel olarak, mali işleyiş olarak genel olarak kooperatifçilik yasasının 

düzenlenmeye, kolaylaştırılmaya ihtiyacı var. Bürokratik işlerin ağırlığı önemli bir mesaiyi 

kapsıyor. 

 

10-Sosyal kooperatifler elde ettikleri geliri nasıl değerlendirmeliler? 
 

Kazancını değerlendirmek her kooperatifin kendi tasarrufundadır ancak bizim tercihimiz 



öncelikle isdihdam, kooperatifin gelişimine katkı olarak kullanmak ve toplumsal faydaya 

katkı koyacak planlarımızı gerçekleştirmek. 

 

11-Sosyal kooperatifler ne şekilde desteklenmelidir? 

 

 

12-Sosyal fayda nedir? Kooperatifinizin faaliyetlerindeki temel sosyal fayda nedir? 

Belirli bir ekonomik karar sonucu bütün toplumun refahında meydana gelen artış. Sosyal 

fayda, devlet tarafından alınan bir karar sonucu toplumun tümüne yönelik olarak üretilen mal 

ve hizmetlerin tamamını kapsar. Bu kavram sadece devlet tarafından alınan kararların tüm 

topluma etkisini değil aynı zamanda bazı kişiler tarafından alınan kararların ya da yürütülen 

ekonomik faaliyetlerin sonucunda toplumsal refahta meydana gelen artışları da ifade eder. Bir 

kişinin eğitim görmesinden sadece kendisinin değil tüm toplumun fayda sağlaması gibi. 

 

Kendi yerelimizde, sağlıklı, temiz ve doğal gıdaya adil fiyatlarla ulaşmayı, ayrıca çalışmayan 

arkadaşlarımıza istihdam sağlamak. 

  

 


