TUTANAK
TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ÇALIŞMA GRUBU 5.TOPLANTISI
09.05.2016, ANKARA
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ankara Ofisi ev sahipliğinde ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen
toplantıya;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye İstatistik Kurumu,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Uluslararası Çalışma Örgütü,
Gelir İdaresi Başkanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu,
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,
PANKOBİRLİK,
TESKOMB

temsilcilerikatılım sağlamıştır. İlk olarak, TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı Sayın
Şehmus Şenol BOZDAĞ; projeyle ilgili yürütülen çalışmaların genel durumunu
özetlemiştir.Uluslararası standartlara uygun kooperatif istatistiklerine ilişkin güncel, zamanlı,
şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak üzere2017-2021 yıllarını kapsayan Resmi
İstatistik Programı’na dahil edilmesi konusunda Ekim ayında İstatistik Konseyi’ne öneride
bulunulacağını belirtmiştir.
Sayın BOZDAĞ, Kooperatifleri Geliştirme ve Teşvik Komitesi (COPAC) tarafından 5-6
Nisan 2016 tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilen Kooperatif İstatistikleri Çok-Paydaşlı
Çalıştayı’na Gümrük ve Ticaret Uzmanları ile birlikte katılım sağlandığı bilgisini
katılımcılarla paylaşmıştır. Söz konusu çalıştayda pilot ülke olarak ülkemize dair sunum
gerçekleştirildiğini; mevcut durumda kooperatif sayıları, tür ve bölge bilgisi, ortak sayısı gibi
genel verilere ulaşıldığını, kooperatiflerin ekonomiye ve istihdama katkısını ölçmek amacıyla
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerekli çalışmaların yapılması
gerektiğini ve başarılı olması durumunda ülkemizin dünyaya güzel bir örnek teşkil edeceğini
dile getirmiştir. İtalya’da iş kayıtları, İngiltere’de anket ve yıllık raporlar, İran’da uydu
hesaplarından yola çıkarak istatistik üretildiği belirtilmiş; ülkemiz kooperatif istatistiklerinde
ise Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kooperatif Bilgi Sistemi
(KOOPBİS)kayıtlarının kullanılmasının ve ortak veri tabanı olmasının uygun bulunduğunu ve
daha sürdürülebilir olduğu ifade edilmiştir.
ILO Ankara Ofisi temsilcisi Sayın Özge Berber AĞTAŞ; toplantıya ev sahipliği yapmaktan
memnuniyet duyduklarını belirterek; ILO Kooperatif Departmanı Sorumlusu Sayın Simel
ESİM ve ILO İstatistik Departmanı Standartlar ve Anketler Bölüm Şefi Sayın Mustafa Hakkı
ÖZEL ile birlikte kooperatif istatistikleri projesini yakından takip ettiklerini sözlerine
eklemiştir.
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Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Tülay ÖDEN, kooperatiflerin ortaklık yapılarıyla
ilgili bilgilerin kendilerinde bulunmadığını, anonim ve limited gibi diğer ticari şirketlerin
ortaklık yapılarına ulaşabildiklerini ifade etmiştir. Mevcut durumda, şirketlerin ortak olduğu
kooperatif sayısının 415; ortağı kooperatif olan şirketlerin sayısının ise 322 olarak
hesaplandığı belirtilmiştir. Kooperatiflerin ekonomideki büyüklüğünü anlamada önemli rol
oynayanGelir İdaresi Başkanlığı ile yapılacak protokolün ardından gerekli bilgilerin
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile paylaşılacağı bilgisi katılımcılarla paylaşılmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcisi Sayın Zeyyat ŞAHİN, vergiyi doğuran bir olay olması
durumunda Maliye Bakanlığı’ndan vergi numarası alınması zorunluluğu olduğunu, ancak
çalışanı olmadığı sürece bu türden zorunlu bir kaydın Sosyal Güvenlik Kurumu’nda söz
konusu olmadığını ifade etmiştir. 4B kapsamında değerlendirilenlerin kendi nam hesabına
çalışanlar olduğu, 4A ve 4C kapsamındakilerde ise iş yeri dosyası açılması gerektiği ve işin
mahiyeti, kaç kişi çalıştırıldığı, ücretleri, cinsiyet bilgileri gibi konuların dosyaya aylık olarak
işlenip kuruma gönderildiği belirtilmiştir. Mevcut durumda kurumlarında 20.000 kooperatif
kaydı bulunduğunu ve toplam istihdamın ise 27.000 civarında olduğunu, ancak bu rakamların
kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kooperatif istatistikleri kapsamında söz konusu
bilgilerin Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile paylaşılması için iki kurum arasında protokol
imzalanması gerektiği vurgulanmıştır. Maliye Bakanlığınca bulunan aylık prim hizmeti ile
muhtasar beyannamelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile birleştirilmesi ve verilerin
doğruluğuna yönelik gerekli kontrollerin yapılması gerektiği dile getirilmiştir.
Son olarak, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürü Sayın Mustafa
Turgay ALAYLI, KOOPBİS aracılığıyla kooperatiflerin tüm hizmetlerinin kolaylaştırıldığını,
bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltıldığını ifade etmiştir. Bu projeyle birlikte KOOPBİS’in
uluslararası standartlara uygun kaliteli veri üretmesi ve dünyaya başarılı bir örnek olarak
sunulmasının arzu edildiğini katılımcılara iletmiştir.
Toplantı sonunda; Ekim ayında yapılacak olan İstatistik Konseyi öncesinde Çalışma
Grubu’nun Eylül ayında yeniden bir araya gelmesi, söz konusu çalışma grubu toplantısına
kadar ilgili kurum ve kuruluşlarla ikili toplantılar düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda gelinen aşamanın değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
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