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TİCARET HUKUKU AÇISINDAN KADIN KOOPERATİFLERİNİN HAK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Kooperatifler, ekonomik ve/veya sosyal amaçlarını hayata geçirmek için örgütlenen insanların 
oluşturduğu yapılardır. Başka bir ifadeyle, kooperatifler, ekonomik, kültürel veya sosyal 
ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen insanoğlunun bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir 
araya geldikleri ve hukuki olarak da desteklenen bir örgütlenme çeşididir. Türkiye’de 
kooperatifler, 6102 s. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret şirketi olarak tanımlanır. 
Kooperatiflerin hukuki dayanağı ise 1163 s. Kooperatifler Kanunu’dur.    

2000li yılların başından beri, Türkiye’de kadınların iktisadi hayatta var olabilmelerini teşvik 
etmek amacıyla kadın kooperatiflerine önem verilmekte hatta kadın kooperatiflerinin ‘kadın 
girişimciliği’ veya ‘ekonomide kadın aktörlüğü’ vurgusuyla öne çıkarılması söz konusu 
olmaktadır.  

Yasal statü olarak ticaret şirketi olarak kurulan kadın kooperatifleri, çoğunlukla kadın hakları, 
cinsiyet eşitliği gibi sosyal veya yoksulluğu azaltma, kalkınmaya katkıda bulunma ve istihdam 
sağlama gibi ekonomik amaçlarla kurulmaktadır.  

Kadın kooperatiflerinin ticari, iktisadi ve/veya sosyal amaçlarla kuruluyor olması ve bu 
kooperatiflerin devlet desteğine sahip olmaları, diğer kooperatiflerden daha az veya farklı 
yükümlülüklere sahip olacakları anlamına gelmemektedir. Sağlanan teşviklerle kadın 
kooperatiflerinin sayısı arttırılırken hukuki destekten yoksun kalan bu kooperatiflerin zaman 
içerisinde yok olup gitmeleri kaçınılmaz bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda 
kadın kooperatiflerinin hukuki sorumluluklarının neler olduğunun doğru şekilde tespit edilmesi 
ve kooperatiflerin hukuki desteğe ihtiyaç duyduklarında yardım almalarını sağlayacak bir 
yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir. Bu bildirinin amacı kadın kooperatiflerinin hukuki 
konumlarını ortaya koymak, hukuki krizlerin çıkış noktalarını tespit etmek ve bu krizlerin ne 
şekilde üstesinden gelinebileceğini tartışmaya açmaktır.       

 

THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF WOMEN'S COOPERATIVES FROM THE 
COMMERCIAL LAW PERSPECTIVE 
 
Cooperatives are entities established by people who come together to achieve their economic 
and / or social goals. In other words, cooperatives are kinds of legally supported organizations 
that are built up to meet economic, cultural or social needs of human beings that could not be 
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addressed alone. According to Turkish Commercial Code No.6102, in Turkey, cooperatives are 
defined as commercial companies. The legal basis of the cooperatives is however regulated by 
Cooperatives Code No. 1163. 
 
In Turkey, since the early 2000s, due to encourage women to participate in economic life, 
women’s cooperatives are significantly provided with support and moreover they are motivated 
by such expressions of 'female entrepreneurship' or 'female actor in the economy'.  
 
Women’s cooperatives which, regarding legal status, is established as commercial companies 
are mostly established for social purposes such as women's rights, gender equality as well as 
economic purposes such as decrease in poverty, contribution to development and employment. 
The fact is that even though women's cooperatives are established for commercial, economic 
and / or social purposes and even though they are supported by the State it does not mean that 
they will have less or different obligations than other cooperatives.  
 
While the numbers of women's cooperatives increase due to incentives, these cooperatives 
disappear as time goes by because of the lack of legal support. In this sense, it is significant to 
correctly highlight the legal responsibilities of women's cooperatives and to provide a service 
to help them when they need legal support. The purpose of this presentation is to reveal the 
legal positions of women's cooperatives, to identify the starting points of legal crises and to 
discuss how these crises could be overcome.  
 

 

 

 

 


