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Özet
Bu çalıĢmada Türkiye‟de kooperatif- devlet iliĢkilerinin tarihi
süreci incelenmiĢtir. Kooperatifçiliğin tarihi seyrine bakıldığında
devlet adamlarının öncülüğünde yada devletin verdiği teĢviklerin
kooperatiflerin geliĢmesinde önemli rol oynadığı görülmüĢtür. Bu
teĢvikler, kooperatiflerin büyümesine ve sayısal olarak artmasına
neden olmuĢtur. Devlet destekleri, kooperatiflerin demokratik olarak
ortakları tarafından yönetilmesini engelleyerek, devlet güdümlü
kooperatifleri ortaya çıkarmıĢtır. Devletin kooperatiflere ilgisi
anayasalara ve beĢ yıllık planlara da yansıyarak, uzun yıllar devam
etmiĢtir. Türkiye‟de kooperatifçilik halktan, tabandan gelen bir
hareketten çok, üstten devlet öncülüğünde oluĢmuĢtur. Bu durum
kooperatifçiliğin geliĢmesini engellemiĢtir. 1990‟lı ve 2000 yıllarda
küreselleĢmenin de etkisiyle kooperatiflerde devlet desteklerinin
azaldığı ve devlet öncülüğün kalktığı bir dönem olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Kooperatifler serbest piyasanın getirdiği rekabet
ortamında faaliyetlerini devam ettirmekle beraber çok etkin
olamadıkları söylenebilir. Kooperatifler çeĢitli sorunlarla birlikte
faaliyet konularını gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar.
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Abstract
In this study, the historical development of the relationship
betweeen cooperatives and the state in Turkey has been analyzed. The
historical trajectory of cooperative movement in Turkey shows that
the state has played a significant role in the development of
cooperatives providing them with state subsidies. These subsidies
increased the number of cooperatives and helped the existing ones to
grow. On the other hand, state subsidies resulted in the statedominated cooperatives by hindering self-government by cooperative
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members in these organizations. The state‟s involvement in the affairs
of cooperatives could be easily observed in five year plans. The
importance of the state made cooperative activies state-led rather than
a bottom-up process, which had bad consequences for cooperative
development. Begining with the 1990s, the state financial support for
cooperatives have declined and therefore the state‟s leading role has
decreased. Today, cooperatives in Turkey are not very effective
organizations in the free market economy. Cooperatives try to
overcome these difficulties and perform their services.
Key words: State-cooperative relationship, cooperatives,
Turkey
1.Giriş
Bu çalıĢmada Türkiye‟de kooperatifçilik hareketin tarihi süreci
incelenerek devlet-kooperatif iliĢkileri değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.
Türkiye‟de yardımlaĢma, iĢbirliği, dayanıĢma ve belli bir ortak amacı
gerçekleĢtirmek için çeĢitli kurumların bünyesinde bir araya gelme
çok eski tarihlerden beri çeĢitli Ģekillerde görülmektedir (Ahilik,
Ġmece, kooperatifler gibi). Bunlardan kooperatifler Türkiye‟de uzun
süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye‟de kooperatifler bir
yüzyıldan fazla mevcut olmalarına ve sayısal olarak belli bir seviyeye
ulaĢmalarına rağmen istenen düzeyde etkin olamadıkları
bilinmektedir. Bunda kooperatif- devlet iliĢkilerinin etkisi vardır.
Türkiye‟de kooperatifçilik hareketi, halkın gönüllü hareketinden ve
katılımdan daha çok, üst düzey devlet memurlarının öncülüğünde
baĢlamıĢtır. Devletin yapmıĢ olduğu teĢviklerden dolayı
kooperatiflerin sayısı artmıĢtır. Devletçe sağlanan bu teĢvikler
kooperatiflerin sayısını artırırken, devlet müdahalesine açık hale
getirmiĢtir. Bunun sonucunda kooperatiflerin piyasada kendi ayakları
üzerinde durmasını engelleyen ve devlete bağımlı yarı kamu nitelikli
örgütlerin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu durum
kooperatiflerden beklenen amaçların gerçekleĢtirmesini engellemiĢtir.
Kooperatiflerin sayıca çok olduğu, fakat etkinliklerin yeterli düzeyde
olmadığı söylenebilir. Kooperatiflerin Türkiye‟de daha etkin
olabilmesinde kooperatif-devlet iliĢkilerin sağlıklı iĢlemesi önemli bir
unsurdur. Bu çalıĢmada, kooperatif devlet iliĢkilerinin tarihi süreci
incelenerek değerlendirmeler yapılacaktır.
2.Cumhuriyet Öncesi Kooperatifçilik
Türkiye‟de Cumhuriyet kurulmadan önceki döneme
bakıldığında kooperatiflere benzeyen kuruluĢların yer aldığı
görülmektedir. Türkiye, tarihi süreç içerisinde, kooperatifçilik 13.

137

Necdet BĠLGĠN - ġaban TANIYICI

yüzyılda Anadolu Selçukluları Devletinin sonlarına doğru kendini
gösteren “Ahi Birlikleri”nde, bugünkü çağdaĢ kooperatifçiliğin
benimsediği karĢılıklı yardım ve dayanıĢma, kardeĢlik, fedakârlık,
herkese iĢ, eĢit kazanç, hilesiz mal üretimi, âdil fiyat politikası,
mensupların eğitimi gibi kuralların büyük bir titizlikle uygulandığı
bilinmektedir (Hazar, 1990: 90). Ahilik teĢkilatı, 13. yüzyılda Ahi
Evran tarafından kurulmuĢtur. Ahilik Anadolu‟da mesleki eğitimin,
sanat eserlerinin ve kültürel hayatın geliĢmesine önemli katkıları
olmuĢtur. 18. yüzyıla kadar “Ahilik”, 20. yüzyılın baĢlarına kadar ise
“gedik ve lonca” adıyla faaliyet yürüten esnaf teĢkilatları toplumun
ekonomik hayatını tanzimde önemli roller üstlenmiĢtir. Bu teĢkilat
adını, Arapça “kardeĢim” manasına gelen “ahi” kelimesinden veya
Türkçe de “yiğit, eli açık ve cömert” manalarına gelen “akı”
kavramından aldığı, tahmin edilmektedir (Özköse, 2003: 265- 266).
Ahi Birlikleri Anadolu‟nun küçük- büyük hemen bütün yerleĢim
birimlerinde kurulmuĢ yaygın bir teĢkilat ağına sahip birliklerdi. Her
Ahi Birliğinin orta sandığı ya da esnaf sandığı denilen karĢılıklı
yardımlaĢma ve sosyal güvenlik sandığı vardı. Muhtelif gelirlerle
yaĢayan bu sandık vasıtasıyla teĢkilat, üyelerin sosyal güvenlik ve
kredi imkânları sağlamıĢ, hammadde bulma hususunda yardımcı
olmuĢtur. Birlik baĢkanı, bütün üyeleri koruyan ve kollayan mesleki,
siyasi, ahlâki ve dini bir lider hüviyetindedir. ĠliĢkiler sıcak ve yakın
olup, bu durum teĢkilatın sağlam temeller üzerine oturması açısından
önemlidir. Yine, dikkat çeken bir hususun kooperatiflerde olduğu gibi
birlik baĢkanları ve birlik idare organlarında görev alanlar seçimle
iĢbaĢına gelmeleridir. Göreve gelmelerde, görevin gerektirdiği vasıflar
aranırdı. Fakat sonraları seçim yerine atama yöntemi uygulanarak
sistem değiĢtirilmiĢtir (Anbarlı ve Acar, 2005: 106- 107).
Ahilerin yaĢamlarını Ġslamiyet ve daha dindar yaĢama arzusu
sonucu oluĢan tasavvuf akımı etkilemiĢtir. Bu bağlamda Ahilerin
kiĢilik özelliklerine bakıldığında ahlâki ve dini yönlerinin ön plana
çıkmaktadır (Özköse, 2003: 269 – 270; Erken, 2007: 25- 26). Ahilikte,
cömertlik, ikram sahibi olma gibi özellikler toplum hayatında
yardımlaĢmayı gerektirdiği için, kooperatiflerde var olan dayanıĢma
değeriyle benzerlik göstermektedir. YardımlaĢma, insanların birlikte
hedeflere ulaĢması için gerekli özelliktir (Erkan, 2007: 26). Ahi
Birlikleri, devlet kuran, orduya yetiĢmiĢ talimli asker veren, asayiĢi
koruyan, sosyal adaleti sağlayan, piyasayı düzenleyen, iĢçi- iĢveren
münasebetlerini ayarlama gibi fonksiyonları yerine getirmekteydi
(Hazar, 1990: 90). Ahilik ve kooperatifçiliğin ortak noktaları
Ģunlardır: 1-Serbest giriĢ -çıkıĢ, 2- Demokratik yönetim (eĢitlik, hak
ve hukuka dayalı ve seçime dayanan kurullarca yönetim). 3- Eğitim
(müsbet gelir farkının muayyen bir nispetinin eğitime ayrılması, gece;
manevi eğitim, gündüz iĢ içinde eğitim). 4-Aracız üretici, tüketici
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iliĢkileri (hammaddenin tek elden tedariki ve üyelerine dağıtılması,
yaptığı iĢe göre nema, risturn ödenmesi), 5- Amacın kazanç hırsı ve
fazla kâr etmek değil, üyelerine hizmet olması. 6- Üst örgütlenme, il,
bölge ve ülke bazında örgütlenmesi. 7-Fazla kazancın, “Orta
Sandıkları‟nda biriktirilmesi ve bunun önemli bir miktarının sosyal
yardımlaĢmada ihtiyaç sahiplerine kullanılması ile sosyo-ekonomik
bir organizasyon olmalarıdır (Yüksel: 2005: 193).
Ahi Birlikleri devlet otoritesi dıĢında kurulup geliĢmesine
(Anbarlı ve Acar, 2005: 106) rağmen devletle olan iliĢkileri oldukça
yüksektir. Bunda Ahiliğin devlet kurup ve onun devamını sağlamada
rol oynamasından (Anbarlı ve Acar, 2005: 102) kaynaklandığı
söylenebilir. Ahi Birlikleri, 1727 yılında Gedik ve Loncalara
dönüĢmüĢtür, 1913 yılında çıkarılan bir kanunla kaldırılmıĢtır. Ortaya
çıkan boĢluğu meslek odaları doldurmuĢtur (Hazar vd.,1997: 8).
Türkiye‟de kooperatiflere benzer bir iĢbirliği türü ise özellikle
köylerde çok eski zamanlardan beri uygulanan “imece”dir. Ġmece
usulü, ortaklaĢa çalıĢmanın ve iĢbirliğinin örneklerinden biridir.
Birçok köyde ortaklaĢa süthaneler, çamaĢırhaneleri kullanma, köyün
hayvanlarını otlatmak için ortak çoban tutma, bekçi tutma, yol
yapmak, köye su getirmek, sulama tesisleri kurmak, cami yapmak,
okul yapmak, ortaklaĢa koruluk ve mera vücuda getirme gibi iĢleri
köylüler ortak hareket ederek yaparlar. Bireylerin tek baĢlarına
gerçekleĢtiremedikleri iĢler için bir araya gelmekte ve bir sinerji
oluĢturmaya çalıĢarak, hedefledikleri amacı gerçekleĢtirmeyi
istemektedir. Bunu imece denen bir organizasyonla yapmaktadır.
Türkiye‟de askere gitme veya ölüm sebebiyle erkeksiz kalan
kadınlarla, yoksul ailelerin üretim iĢlerini bitirmek için bütün köy
halkının yardıma koĢması “keĢik” denilen sıra ile birbirlerinin iĢini
yapma da imece çalıĢmalarına örnektir (Hazar, 1990: 90).
Ġmece kooperatiflere benzediği görülmektedir. Ancak,
imecenin iĢin bitirilmesiyle sona ermesi, süreklilik göstermediği ve bir
teĢkilat bünyesinde faaliyette bulunmadıklarından kooperatiflerden
farklılık göstermektedir (Hazar, 1990: 90 -91).
Türkiye‟de ilk kooperatifler 19. yüzyılda Osmanlı
Ġmparatorluğunda görülmektedir. Ġngiltere‟de Rochdale denemesiyle
tüketim kooperatifçiliği biçiminde baĢlayan, üretim ve kredi
kooperatifçiliği olarak Fransa ile Almanya‟da görülmeye baĢlamıĢtır.
Bu ülkelerden Avrupa Ülkelerine ve oradan dünya‟ya kooperatifçilik
yayılmıĢtır. Kooperatiflerin yayılmasına paralel olarak Osmanlı
Ġmparatorluğu‟nda 1863 yılında Almanya‟da baĢlayan kredi
kooperatifçiliğiyle aynı tarihlerde uygulama alanına girmektedir
(Üner, 1992: 15). Osmanlı Ġmparatorluğunda ilk kooperatif
uygulaması 1863 yılında Mithat PaĢa‟nın NiĢ Valisi bulunduğu
sıralarda Pirot kasabasında deneme mahiyetinde kurduğu ve
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“Memleket Sandığı”‟dır. Memleket sandığı o devirde çiftçilerin kredi
alanında karĢılaĢtıkları güçlükleri önlemek için meydana getirilen bir
örgüt olmakla birlikte, modern anlamda bir kooperatif değildi.
Bununla birlikte Türkiye‟de kooperatifçiliğin modern anlamda ilk
uygulaması olduğu söylenebilir (Özdemir, 1981: 45). BulgaristanYugoslavya sınırında bulunan Ģimdiki Sırbistan sınırları içindeki Pirot
kasabasında ilk kooperatif uygulamasını deneyen Mithat PaĢa,
devletin çeĢitli dairelerinde memur olarak bulunmuĢtur. 1858 yılında
bazı incelemelerde bulunmak üzere 1858 yılında Avrupa‟ ya
gönderilmiĢ, Avrupa‟dan döndükten sonra NiĢ‟e vali olarak atanmıĢtır
(Mülâyım, 1992: 38). Mithat PaĢa NiĢ‟e geldikten sonra tarım kredi
örgütünü kurarak, bunlara yönelik 29 maddeden oluĢan bir “Memleket
Sandıkları Nizamnamesi” hazırlamıĢtır. Bu nizamname 1867 yılında
hükümetçe kabul edilmiĢtir. Bu nizamnameye göre Mithat PaĢa bir
nevi üretim kooperatifçiliğini kredi kooperatifçiliği ile birleĢtirmeyi
düĢünmüĢtür (Mülâyim, 1992: 39). Mithat PaĢa hiçbir zaman
Avrupa‟daki kooperatifçiliği taklit etmemiĢtir. KurmuĢ olduğu
Memleket Sandıkları Avrupa‟daki kooperatiflerin hiç birisine
benzememektedir. Bu benzemeyiĢ dolayısıyla Memleket Sandıklarını
kooperatif saymayanlara bile bulunmaktadır. Fakat memleket
sandıkları çiftçilerin karĢılıklı yardım esasına göre kurulmuĢ
birleĢmelerdir (Mülâyim, 1992: 42). Bunlarda demokratik yönetim ve
kredilerin adaletli bir Ģekilde dağıtılmasına çalıĢılmıĢtır (BaĢer, 1983:
119). Bütün bu uygulamalar Memleket Sandıklarında kooperatifçilik
ruhunun egemen olduğu söylenebilir (Mülâyim, 1992: 42). Memleket
sandıkları yerini Menafi Sandıklarına, sonra 1888 yılında Ziraat
Bankasına bırakmıĢtır (BaĢer, 1983: 119). Burada dikkat çeken husus
kooperatifçilik hareket halkın katılımın ziyade bir devlet adamının
öncülüğünde baĢlamıĢ olmasıdır.
Menafi sandıklarının Ziraat Bankasına dönüĢmesinden sona
1900 yılında Ġzmir‟de “köy bakkalları” kurulması giriĢimi köyde
tüketim kooperatifçiliği geliĢtirilmesi çabalarıdır. O zamanki Vali
Kamil PaĢa köylüleri tüccar ve gezici esnafın elinden kurtarmak için,
kendi kuvvetleri ve kaynakları ile kendi ekonomik durumlarını
koruyacak bir çare olarak köylerde kooperatif bakkal kurmak için
harekete geçmiĢtir. Köy bakkalları konusu köylünün düĢtüğü kötü
durumun anlatılması ve köylerin kooperatifleĢmeye yönelik önerilerde
bulunması açısından önemlidir. II. MeĢrutiyet yıllarında Ethem Nejat
kooperatifçilik üzerinde durmuĢtur. Ethem Nejat, kooperatifçiliğin
Osmanlı Ġmparatorluğun ekonomik sistemine uygun olduğunu belirten
yazılar yazmıĢtır (KocabaĢ, 2003: 17- 18).
Bazı
yazarlar,
Rochdale‟lilerin
öncülerinin
ilk
uygulamasını yaptığı tüketim kooperatifleri Türkiye‟de ilk öneren kiĢi
olarak 1912 yılında Ahmet Cevat‟ı (Emre) kabul ederler. Öğrenimini
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tamamlayamamıĢ bir subay adayı olan Ahmet Cevat fakirleĢen halkın
sorunlarına çözüm olması açısından “Teavün”, “kooperasyon”
(iĢbirliği, yardımlaĢma) çerçevesinde çözebileceğini önermiĢtir.
Ahmet Cevat öğretmenlik yaparken kooperatifçiği iĢbirliği adı altında
tanıtmaya çalıĢmıĢtır (Fındıkoğlu, 1967: 104; Özdemir, 1981: 51).
Ahmet Cevat 1913 yılında yayınladığı “Ġktisatta Ġnkılâp: tüketim
yardımlaĢma Ģirketleri” adlı eseriyle daha geniĢ bir çevreyi
aydınlatmayı çalıĢmıĢtır (Fındıkoğlu, 1967: 104). Toplumsal
dengesizlikleri önlemek için kapsamı geniĢ bir kooperasyon
hareketine giriĢilmesini zorunlu görmüĢtür (Özdemir, 1981: 53).
Ahmet Cevat‟ın yapmıĢ olduğu aydınlatma çabaları sonucunda
Ġstanbul‟da 11 tane tüketim kooperatifi kurulmuĢtur. SavaĢ yıllarında,
bu kooperatifler, ortakların nispeten kolayca ve ucuz fiyatla gıda ve
ihtiyaç bulmalarına yardımcı olmuĢtur. Beslenme Bakanlığı tarafından
dağıtılan Ģeker, gazyağı ve benzerlerinin halka ulaĢtırılmasında değerli
hizmetleri olmuĢtur. 1919 yılına gelindiğinde bu kooperatiflerden
hiçbiri ayakta kalmamıĢtır. Ġki yıl aradan sonra, 1921 yılında
Ġstanbul‟da Maliye Nazırı Faik Nüzhet Bay‟in himayesinde
Darülfünun hocaları ve nazırın arkadaĢları tarafından bir tüketim
kooperatifi kurulmuĢtur (Hazar vd., 1997: 10- 11).
1910 yılında Ege Bölgesi‟nde bilinçli ve daha aktif
kooperatif hareketine rastlanır. Ege Bölgesi, incir ve üzüm üretimi
yapılmakta ve bu ürünlerin dıĢ piyasalarda pazar bulması önemliydi.
O yıllarda incir fiyatları oldukça düĢüktü. Ayrıca 1911 yılında 45 incir
ihracatçısı bir araya geldi “fin parekers” adlı bir incir tröstü
kurmuĢlardı. 1913 yılında Kazım Nuri ve Topçuoğlu Nazmi (bunlar
daha sonra Cumhuriyet döneminde milletvekili olmuĢlardır)
öncülüğünde “Kooperatif Aydın Ġncir Müstahsilleri” kurulmuĢtur
(Çıkın ve Karacan, 1994: 45- 46). Bu kuruluĢ, Türkiye‟nin ilk tarım
satıĢ kooperatifidir. Kooperatif, Birinci Dünya SavaĢında etkisiyle
çalıĢma imkânı bulamamıĢtır. Cumhuriyet kurulduktan sonra tekrar
faaliyete baĢlamıĢtır (Mülâyim, 1992: 43- 44).
Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde kooperatifçilik daha çok
bazı devlet adamlarının ve bazı aydınların öncülüğünde uygulanmaya
çalıĢılmıĢtır. Bu kiĢiler kooperatiflerle toplumun ekonomik sorunlarını
çözmek için uğraĢmıĢlardır. Uygulamalar genelde halkın katılımından
ya da halktan kaynaklan bir hareket Ģeklinde olmamıĢtır. Bu da
kooperatiflerinin etkisini sınırlı kılmıĢtır. Fakat Ġmparatorluğun peĢ
peĢe savaĢlar yaĢaması, sanayi devrimini gerçekleĢtirememesi,
kooperatifçilik konusundaki eğitim seviyesinin düĢük olması gibi
birçok nedenden dolayı kooperatifler geliĢmemiĢtir.
3. Cumhuriyet Sonrası Kooperatifçilik
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Cumhuriyetin kurulması ile beraber ülkenin sosyo- ekonomik
yapısında önemli rol oynayan ve halkın %85‟inin gelirini sağlayan
tarım sektöründe verimliliği artırabilmek, üreticiyi sefaletten
kurtarabilmek için kooperatifçiliği önem verilmiĢtir (BaĢer, 1983:
120). Bu doğrultuda, Cumhuriyet‟in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
kooperatifçilik konusunda çabalar göstermiĢtir. 1924 yılında “Ġtibari,
Zirai Birlikler Kanunu” çıkarılmıĢtır. Bu kanunla tarım kedi ve tarım
satıĢ kooperatiflerinin gereksinimlerini bir elden karĢılanmasına
çalıĢılmıĢtır (Üner, 1992: 17). Yine, 1925 yılında, Mustafa Kemal
Atatürk‟ün tüketim kooperatifçiliği ile özel ilgilendiği görülmektedir.
Ankara Memurlar Kooperatifine ortak olmuĢ ve tüketim
kooperatifçiliği ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamıĢtır
(Mülâyim, 1992: 45). Bir devlet baĢkanı olarak Atatürk‟ün
kooperatiflerle özel ilgilenmesi, onlarla ilgili kanunların çıkmasına
öncülük yapmıĢtır. Nitekim, 1926 yılında kabul edilen Ticaret
Kanunu, kooperatifleri bir Ģirket türü olarak kabul etmiĢtir ((Mülâyim,
1992: 46; BaĢar, 1983: 120). 1929 yılında Zirai Kredi Kooperatifleri
Kanunu çıkarılmıĢtır. Bu kanuna göre kurulan kooperatiflerin
amacının, ortaklarının kısa vadeli kredi gereksinmelerini karĢılamak
olduğu belirtilmiĢ ayrıca, Ģehirlerde kurulacak kooperatiflere mevduat
toplama yetkisi verilmiĢtir (Osmanağaoğlu, 2007: 32).
1929 tarihli Zirai Kedi Kooperatifler Kanunu beklenen
amaçları kısa sürede gerçekleĢtiremeyince günün sosyo- ekonomik
koĢullarına uygun yeni bir kanun hazırlığına giriĢilmiĢtir. Bu dönemde
bir yandan dünya iktisadi krizinin tarımsal ürünlerdeki ihracatı
olumsuz etkilemesi, diğer taraftan dıĢ satıĢların belli Ģirketler
tarafından yürütülmesi, kârların kırsal kesime kaymasını engellemiĢti.
Bu nedenle kredi ve pazarlama sorunları yeniden ele alınmıĢtır. Bu
amaçla 1935 yılında kabul edilen iki kanun (2834 sayılı Tarım SatıĢ
Kooperatifleri ve Birlikleri ve 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri
Kanunları) ile kırsal kesimin sorunlarının çözümünde devletin önemli
görevler ve yetkiler üstleneceği düĢünülmüĢtür. Böylece kooperatif
demokrasisine aykırı hükümler taĢıyan bu kanunlarla devlet, Ziraat
Bankası ve Ticaret Bakanlığı kanalıyla sözü edilen kooperatiflerin
finansmanında, yönetiminde ve denetiminde adeta tek söz sahibi
haline gelmiĢtir.
1935 tarihli Tarım Kedi ve Tarım SatıĢ
Kooperatifleri Kanunları‟nın bekleneni vermemesi üzerine yabancı
uzmanların fikirlerine baĢvurulmuĢtur. Dr. H. Wilbrandt 1939‟da
hazırladığı raporda ortaklar arasında arasın da lider olabilecek kiĢileri
eğittikten sonra devletin kooperatif yönetimini ortaklara devretmesi
gerektiğini belirtmiĢtir (BaĢer, 1983:120- 121).
Otuz altı yıl aradan sonra 2836 sayılı Kanun yerine 14-4-1972
gün ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu
almıĢtır. Bu kanun tarım kredi kooperatiflerinin bir devlet bankası
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olan Ziraat Bankası‟nın idare ve kontrolünden kurtularak bağımsız
çalıĢması ve üst kuruluĢların (bölge birliği ve merkez birliği) teĢkil
etmesi yolu açmıĢtır (Hazar vd., 1997: 14). 1581 sayılı Kanunu 1984
yılı 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım Kredi
Kooperatiflerini Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı‟na bağımlı hale
getirilmiĢtir (Demir, 2004: 64). 1995 tarihinde yürürlüğe giren 553
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile daha demokratik bir yapı
kazandırılmak istenmiĢtir. 06-04-2005 tarihinde çıkarılan 5330 sayılı
Kanun ile Tarım Kredi Kooperatifleri Avrupa Birliği Standartlarına
çıkarılması amaçlanmıĢtır. Kanunla Tarım Kredi Kooperatifleri ile
Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı arasında iliĢkilerin daha demokratik,
sivil yapılanmaya öne çıkaran bir yapı kavuĢturulması için önemli
değiĢiklikler yapılmıĢtır (Yıldırım, 2005: 185- 186). Bu geliĢme
sürecinde görüldüğü üzere ve aynı zamanda bir kooperatifçi olan
Mülâyim‟de belirttiği gibi çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinin
kurulmalarında hiçbir rol oynamadıkları görülmektedir. Yasadaki
1995 yılı değiĢikliği ile kooperatif ortakları kooperatif ve üst
örgütlerinin yönetimine katılmaya baĢlamıĢlardır (Mülâyim, 2006:
246). Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 1 merkez birliği, 16 birlik ve
1926 birim kooperatif vardır. Tarım Kredi Kooperatiflerin 1.284. 737
kooperatif ortağı vardır (Koç, 2007: 210). Kooperatifler 2006 yılı
itibarıyla 5.786 kiĢiyi istihdam etmektedir (Tarım Kredi Org: 2008).
Kooperatifler Ģimdi daha özerk ve piyasa koĢullarına uygun faaliyet
göstermektedir.
Tarım SatıĢ Kooperatifleri kanunu ise 1984 yılına kadar devam
etmiĢtir. Bu kanun devletin güdümünde bir kooperatifçilik
öngörmesidir (Yıldız ve Mülâyim, 1994: 24). 1935 yılında çıkarılan
2834 sayılı Tarım SatıĢ Kooperatifleri Kanunu, 1984‟te 238 sayılı
Kanun Hükmünde Kanun ile sona ermiĢtir. Bu Kanun Hükmünde
Kararname 1985 yılında 3186 sayılı kanuna dönüĢtürülmüĢtür. Kanun
2000 yılına kadar yürürlükte kalmıĢtır. Kanunun yürürlükte olduğu
süreçte devlet tarım satıĢ kooperatiflerin içinde olmuĢtur. Bu
birliktelik, devletin kooperatiflerin yanında yer alması, onlar için
çerçeve çizici ve yönlendirici olmak biçiminde değil, çoğunlukla
devletin bizzat kooperatiflerin içinde yer ve rol almıĢtır. Devlet
kendini üreticinin yerine koyarak, üretici ortak yerine geçmiĢtir.
Devlet, siyaset eliyle tarım satıĢ kooperatiflerine çok yakın bir ilgi
içinde olmuĢtur (Duymaz vd. 1994: 9- 10). Destekleme alımlarını
tarım satıĢ kooperatifleri aracılığıyla yapmıĢtır. Bu durum
kooperatifleri devletin bir çeĢit alım ofisine dönüĢtürmüĢtür. 2000
yılında 4572 sayılı yasa tarım satıĢ kooperatifleri özerk ve mali açıdan
bağımsız kılınmak istenmiĢtir. 1980 sonrası uygulanan özelleĢtirme ve
devletin küçültülmesi çabaları bu kanunun çıkmasında etkisi vardır.
Kooperatiflerin özerk bir yapı kazanmasında IMF- Dünya Bankası ve
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Avrupa Birliği‟ne girme çalıĢmaları da etkilemiĢtir (Kayıkçı ve
Kayıkçı, 2007: 46- 47). Kanunla, kooperatiflerde devletin etkisi
kaldırılarak bağımsız kooperatifçilik hedeflenmiĢtir. 2000 yılı
itibarıyla 17 tarım satıĢ kooperatifi çeĢitli sıkıntılar yaĢamasına
rağmen faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle geçmiĢ dönemden
gelen borçların fazlalığı, bazı ürünlerde yaĢanan üretim fazlalıkları
(fındık, üzüm) kooperatifleri ürün alımında ciddi sıkıntılara
sokmaktadır. Kooperatifler yeniden yapılandırma sonucunda
piyasadaki etkinliklerinde bir azalma olmasına rağmen kooperatifçilik
ilkeleri çerçevesinde çalıĢtıkları söylenebilir. 17 birlik 1 milyar dolar
ciroyu aĢmıĢ ve 10.000 kiĢi istihdam etmektedir (Ömeroğlu, 2007).
2007 yılı itibarıyla 17 Birlik kooperatif bünyesinde 330 adet birim
kooperatif ve 680.555 ortak vardır (Koç, 2007: 210).
Tarımla ilgili olarak diğer farklı bir kooperatif türü de Pancar
Ekicileri Üretim kooperatifleridir. Pancar Ekiciler Kooperatifleri
devlet tarafından kurulan Ģeker fabrikalarının Ģeker pancarı ihtiyacını
karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur (Gökkaya, 1995: 15).
Kooperatiflerin yönetim kurularında Türkiye ġeker Fabrikaları
temsilcileri bulunmaktaydı (BaĢer, 1983: 60). 1992 yılından itibaren
yönetim kurulu kooperatif ortaklarının seçtikleri yöneticilerden
oluĢmaya baĢlamıĢtı. Böylece kooperatifler devlet güdümünden
çıkmıĢtır (Hazar vd. 1997: 29). Bir merkez birliği (Panko Birlik) 31
birim kooperatif ve 1.585.937 ortaktan oluĢmaktadır (Koç, 2007: 210).
Pancar Ekicileri kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Türkiye pancar
Ģekeri üretiminin % 30‟unu karĢılayan dört fabrikaya sahip olup
(Amasya, Kayseri, Konya ve Çumra) Adapazarı ve Kütahya Ģeker
fabrikalarına ise hisse sahibidir (Mülâyim, 2006: 224).
Tarımla ilgili olarak 1965 yılında kurulmaya baĢlayan tarımsal
kalkınma kooperatifleri, özellikle Köy ĠĢleri Bakanlığın özendirmesi
ile kurulmaya baĢlamıĢtır (Mülâyim, 1992: 365). 1965 yılında dıĢ
ülkelere iĢgücü sevkinde kooperatif kuran köylülere öncelik tanınması
kooperatif sayısını artırmıĢtır. Kooperatifler 1971yılında Köy- Koop
merkez birliğini kurmuĢlardır. Fakat 1980 askeri darbesi ile
kapatılmıĢtır (Mülâyim, 1992: 366- 368). 1999 yılında 7 ildeki
tarımsal kalkınma kooperatifleri bir araya gelerek Köy- Koop merkez
birliği tekrar kurulmuĢtur (Köy-Koop, 2008). Türkiye‟de tarımsal
kalkınma kooperatiflerinin projeli yatırımlar desteklenmektedir.
Ortakların mülkiyetinde bulunan üretim üniteleri (ahır, süt ve besi
sığırı, koyun, aracılık gibi) kooperatifin kefaletiyle ortaklar
kredilendirilmektedir. Üretim üniteleri ile ilgili çeĢitli projeleri
kooperatifler uygulamakta ve devlet bu projeleri desteklemektedir
(Hazar, vd. 1997: 24). Bu bağlamda son 6 yıllık sürede kooperatiflere
verilen desteğin tarım bakanı tarafından 820 milyon YTL (1$=1.175
ytl, 28- 1- 2008 tarihi itibariyle, yaklaĢık 700 milyon dolar) olarak
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açıklanmıĢtır (Tedgem, 2008). Tarımsal kalkınma kooperatiflerin
2007 yılında 7.339 kooperatif ve bu kooperatifler 784.986 ortak
sayısına sahiptir (Koç, 2007: 210). Tarımsal kalkınma kooperatiflerin
sayısının artıĢında, kooperatiflere yapılan devlet desteğinin etkisi
olduğu söylenebilir.
Tüketim kooperatifleri Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde
bazı devlet adamları öncülüğünde baĢlamıĢtır. Cumhuriyet döneminde
daha önce bahsedildiği gibi 1925 yılında “Ankara Memurlar Tüketim
Kooperatifi” kurulmuĢtur. Bu kooperatifin kurulmasına devletin
yardımı olmuĢtur. Kooperatif kurulurken memurların ortaklık
paylarını devletçe ödenmiĢtir (Moctehedi, 1988: 48). Ankara
Memurlar Tüketim kooperatifinin kurulması Cumhuriyet‟in ilan
edilmesi ile Ankara bir memur kenti olmaya baĢlamıĢ ve nüfusu hızlı
bir Ģekilde artması nedeniyle olmuĢtur. Bu nüfusun gıda ve diğer
temel ihtiyaçlarının karĢılanması için bu kooperatifin aracılığıyla
sağlanmıĢtır. Kooperatif, memurlara fayda sağlamıĢtır. Kooperatif
ilerleyen yıllarda Ankara içinde çeĢitli Ģubeler açmıĢtır. 1944 yılından
itibaren bu Ģubeler kapanmaya baĢlamıĢ ve 1955 yılından itibaren tek
merkez Ģube olarak faaliyetlerine devam etmiĢtir (Çıkın ve Karacan,
1994: 358). Kooperatif halen faaliyetine devam etmektedir (Arman,
2007: 3).
Türkiye‟de 1942 yılında II. Dünya SavaĢı sırasında hükümetçe
gıda ve eĢya dağıtımına aracılık yaparak kâr etme düĢüncesiyle pek
çok kooperatif kurulmuĢtur. SavaĢtan sona bu hızlanma yavaĢlamıĢtır
(Oksay, 1979: 48). Türkiye‟de 1950 yılına kadar çeĢitli illerde tüketim
kooperatifleri açılmıĢtır. 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu ile kooperatiflerin rahat kurulması ve
geliĢmeleri kolaylaĢmıĢtır. Bunda Türkiye‟deki ekonomik ve sosyal
geliĢmelerinde etkisi vardır. 1970„li yıllarda baĢlayan sanayileĢme
süreci kırsal kesimden kentlere göç baĢlamıĢtır. Bunun sonucu büyük
kentlerde yaĢayan dar gelirli aileler çalıĢtıkları kamu ve özel sektöre
ait kuruluĢlarda genelde kendi personeline hizmet veren tüketim
kooperatifleri kurmuĢlardır. Bu tüketim kooperatifleri “iĢyer
kooperatifleri” ya da “kapalı kapı” sistemi ile çalıĢan tüketim
kooperatifleridir (Çıkın ve Karacan: 1994: 358- 359). 1990‟lı yıllarda
tüketim kooperatifleri büyük çoğunluğu iĢçi sendikalarınca kurulmuĢ
zorlama kooperatifledir. Tüketici iĢçiler, bu kooperatifleri kendileri
kurmamıĢlardır (GümüĢ, 1994: 160). 2000 yılarda da sendikaların ve
iĢçilerin tüketim kooperatifleri faaliyetlerini devam etmektedir (
Arman, 2006: 3). ġu anda Türkiye‟de tüketim kooperatifleri büyük
sermaye sahibi süpermarketler zinciri karĢısında iĢlevleri kısıtlandığı
(Üngör, 2006: 38) ve rekabet etmede zorlandığı görülmektedir.
Tüketim kooperatifleri piyasada rekabet edebilmek için Ġstanbul‟da
Tedarik ve Dağıtım Anonim ġirketi (TÜMKO) kurmuĢlardır (Arman,

145

Necdet BĠLGĠN - ġaban TANIYICI

2006: 3). Tüketim kooperatifleri- devlet iliĢkilerine bakıldığında
özellikle kooperatifler kanunun çıkmasından sonra tüketim
kooperatifçiliğin daha özerk geliĢtiği söylenebilir. Türkiye‟de 3.372
birim kooperatif, 330.300 ortağa sahiptir (Koç, 2007: 210).
Konut kooperatiflerinin Türkiye‟de ilk uygulamasının 19.
yüzyılın sonlarına doğru Ġstanbul‟da Ġngiliz azınlığın bazı üyeleri
konut ihtiyacını karĢılamak bir kooperatif kurmuĢlardır. Bu
kooperatife ortak olabilmek için Ġngiliz uyruklu olma Ģartı
aranmaktaydı (Çorbacı, 1986: 87). Cumhuriyet döneminde konut
kooperatifçiliği
Ankara‟nın
konut
sorunun
çözümünde
kooperatifçilikten yararlanılmaya çalıĢılmıĢtır (Çıkın ve Karacan,
1994: 361). Cumhuriyet döneminde ilk konut kooperatifi 1934 yılında
Anakara‟da kurulan “Bahçelievler Yapı Kooperatifi”dir. Bu ilk, orta
ve yüksek dereceli memurlar tarafından kurulan kooperatif, daha sona
kurulan konut kooperatiflerin çalıĢma ilkelerini geniĢ ölçüde
etkilemiĢtir (Hazar vd., 1997: 37). 1950 yılında çok partili hayata
geçilmesi ile birlikte hükümet sosyal sigortalar aracılığıyla iĢçilerce
kurulacak kooperatiflere ipotek kredisi vermeye baĢlamıĢtır. 1960‟a
kadar konut kooperatiflerinin sayısı artmıĢtır (Çorbacı, 1986: 88).
Konut kooperatifçiliğinin 1978‟den sonra memur ve diğer çalıĢanlar
arasında özendirildiği görülmektedir. 1981 yılında 2487 sayılı Toplu
Konut Kanunu ile kurulan fondan konut kuruluĢlarına kredi verilmesi
konut kooperatifçiliğini canlandırmıĢtır (Çıkın ve Karacan, 1994:
361). Özellikle 2895 sayılı Toplu Konut Kanunu daha etkili olarak
uygulanmak istenmiĢtir. Konut kooperatiflerin sayısı artmıĢtır. Bu
artıĢta kanunun kooperatifçiliği teĢvik edici hükümler içermesinden
kaynaklanmaktadır. 1989 yılında 2895 sayılı Toplu Konut Kanunun
uygulama yönetmeliği değiĢmiĢ fondan kredi verilme Ģartları
ağırlaĢtırılmıĢtır. Bu durum konut kooperatiflerinin sayısında düĢmeye
neden olmuĢtur (Ocak, 2006: 42- 43). Devlet, 1987‟den sonra
doğrudan konut yapım iĢine girmesi, kooperatiflerin fondan
yararlanmasını sınırlamıĢtır (Geray, 1993: 116). 2000‟li yıllarda
devletin Toplu Konut Ġdaresi aracılığıyla konut üretimini arttırdığı
görülmektedir. Türkiye‟de 61.467 birim konut kooperatifine
2.282.175 kiĢi ortaktır (Koç, 2007: 210). Konut kooperatiflerinde de
devletin kredi ve teĢvik vermesi durumunda sayılarının hızla artığı
görülmektedir.
Türkiye‟de kooperatif-devlet iliĢkisi açısından incelenmesi
gereken diğer bir kooperatif türü esnaf ve sanatkârlar kefalet
kooperatifleridir. Bu kooperatifler bir devlet bankası olan Türkiye
Halk Bankası‟nın teĢvikiyle 1951 yılında Ankara‟da kurulmuĢtur.
Esnafların kredi alımında bu kooperatifler kefil olmaktadır.
Kooperatiflerin artmasında Türkiye Halk Bankası tarafından
desteklenmelerinin etkisi olmuĢtur (Mülâyim, 1992: 438- 439).
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Türkiye‟de 994 birim kooperatife 650.000 kiĢi ortaktır (Koç, 2007:
210).
Türkiye‟de bu sayılan kooperatifler dıĢında çeĢitli amaçlarla
kurulan kooperatifler vardır. Bu kooperatifler 1969 yılında çıkan 1163
sayılı Kanuna göre kurulup faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tür
kooperatifler daha özerk bir yapıda çalıĢtıkları söylenebilir.
3. Türkiye’de Kooperatifçilik Mevzuatının Gelişimi
Türkiye‟de kooperatiflerle ilgili ilk mevzuat 1867 tarihli
Memleket Sandıkları Nizamnamesi teĢkil etmektedir. Mithat PaĢa
tarafından hazırlanan ve padiĢahın tasdikinden geçirilen Nizamname,
Menafi Sandıkları‟nın Ziraat Bankası‟na dönüĢtüğü tarihe (1888)
kadar yürürlükte kalmıĢtır. 1923 yılında Cumhuriyet‟in ilanından
önce, iktisat vekâletince çıkartılan “Üretim, Alım-Satım Kooperatifleri
Tüzüğü” hükmüne dayanılarak, 1928 yılına kadar çeĢitli türlerde 40
kadar kooperatif kurulmuĢtur. Tüzükte, Ekonomi Bakanlığı
bütçesinden kooperatiflere yardım yapılması ve bir devlet bankası
olan Ziraat Bankası‟nca kredi açılması öngörülmüĢtür. 1926 yılında
kabul edilen Ticaret Kanunu beĢ çeĢit ticaret Ģirketi arasında
kooperatif Ģirketleri de saymıĢtır. 1956 yılında çıkarılan Ticaret
Kanunu‟nda da aĢağı- yukarı aynı esaslar korunmuĢtur (Hazar vd.
1997: 13- 14). Bu süreçte daha öncede belirtildiği gibi tarım satıĢ,
tarım kredi kooperatifleri ile ilgili kanunlar çıkarılmıĢtır.
3.1. Anayasalarda Kooperatifçilik
1961 yılında yapılan anayasada kooperatifçilikle ilgili hükümler
bulunmaktadır. Anayasanın 51. maddesi “Devlet kooperatifçiliğin
geliĢmesini sağlayacak tedbirleri alır” Ģeklindedir. Yine, 1961
Anayasası‟nın 53. maddesinde bu tedbirlerin “… iktisadi geliĢme ve
mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde…” yerine getirileceği hükme
bağlanmıĢtır. Kooperatifçiliğin geliĢmesini sağlayacak tedbirlerin
alınması devlete anayasal bir hükümle emredilmiĢ olsa da, hükümette
yer alan siyasi partilerin felsefesine bağlı olarak, ekonomik ve mali
yetersizlikler ileri sürülerek istendiğinde bu tedbirlerin alınması
geciktirilebilirdi. Burada, kooperatifçiliğin geliĢmesini tamamen
hükümetlerin tercihlerine bırakılmıĢtır (Özdemir ve BaĢaran, 2003:
39). Fakat anayasadaki bu hüküm 1961 anayasasının devlet kalkınma
planlarının yapılmasından ve kooperatifçiliği geliĢtirecek tedbirleri
almaktan sorumlu tutması kooperatifçilik hareketine yeni bir çehre
kazandırmıĢtır. Bu dönemden sonra hazırlanan her kalkınma planında
ve iĢbaĢına gelen hükümet programlarında kooperatiflere yer
verilmesi, Türk Kooperatifçiliği için önemli bir geliĢme olarak kabul
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edilebilir (BaĢer, 1983: 123). Türkiye‟de 1963 yılında itibaren
uygulamaya konulan beĢ yıllık kalkınma planlarda anayasanın hükmü
olarak yer almaya baĢlamıĢtır. II. BeĢ Yıllık Kalkınma Plânı
döneminde 1163 sayılı Kanun‟un çıkarılmasıyla, ülke genelinde ve
çok sayıda kooperatif kurulmuĢtur. 1163 sayılı Kanunun
çıkarılmasında 51. maddeyle devlete verilmiĢ olan görevin önemli bir
yeri vardır (Koç, 1995: 90).
1961 Anayasası‟nda olduğu gibi 1982 Anayasası‟nda da
kooperatifçilikle ilgili hüküm bulunmaktadır. 1982 Anayasasının 171.
maddesi “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak,
öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan
kooperatifçiliğin geliĢmesini sağlayacak tedbirleri alır. Kooperatifler,
devletin her tülü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle uğraĢamaz
ve siyasi partilerle iĢbirliği yapamazlar” Ģeklindedir. 1982 anayasası
kooperatiflere siyaset yasağı koymuĢ ve devlet denetimi getirmiĢtir
(Özdemir ve BaĢaran, 2003: 142). Kooperatiflerin siyaset yasağı,
siyasi partilerle iĢbirliği yapamayacağını ve devletin denetimine tabi
olduğu doğrultusundaki hükümler 1996 yılında anayasadan
çıkarılmıĢtır (Hazar vd.1997: 16).
1961 ve 1982 anayasaları kooperatifçilikle ilgili hükümleri yer
vererek Türkiye‟de, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma çabalarına,
yeni geliĢme ve bakıĢ açısı kazanmasına yardımcı olmuĢtur (Koç,
1995: 89).
4. Kalkınma Planlarında Kooperatifçilik
1961 Anayasası‟nın, ekonomik, toplumsal ve kültürel
kalkınmanın demokratik yollarla gerçekleĢtirilmesini ve kalkınma
planlarının yapılmasını devlete ödev olarak vermesi (madde 41),
ayrıca devleti, kooperatifçiliğin geliĢmesini sağlayacak önlemleri
almakla görevlendirmesi (madde 51), kooperatifçilik hareketine yeni
bir görünüm kazandırmıĢtır. Bunun sonucu her beĢ yıllık kalkınma
planında ve her hükümet programında kooperatiflere yer verilmiĢtir
(Alkan, 1998: 50).
Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda (1963- 1967)
kooperatifçiliğe büyük bir önem verilmiĢ, kooperatifleĢmenin
tarımımız için yararlı olduğu kabul edilerek, küçük ve orta büyüklükte
üreticilerin üretimde ve ürünlerin değerlendirilmesinde büyük
iĢletmelerin üstünlüklerine ulaĢabilmelerini sağlayabilmek için
kooperatifçiliğin desteklenmesi üzerinde durulmuĢtur (Koç, 1995: 17).
Ġkinci BeĢ Yıllık Plan dönemi (1968- 1972); planda tarım
iĢletmelerinin üretimini artırıcı giderleri sağlamadaki kredi güçlükleri
ön planda tutularak, bunların makine, donatım ve kredi ihtiyaçlarını
karĢılamak ve pazarlamayı iĢletmecilik Ģartlarına göre yürütebilmek
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için kooperatiflerin teĢvik edilip, desteklenmesine iliĢkin tedbirlere yer
verilmiĢtir (Koç, 1995: 17). Bu plan döneminde kooperatiflerle ilgili
sorunlar ele alınmıĢtır. 1950 yılında Uluslararası ÇalıĢma Örgütü
aracılığıyla getirilen ve kooperatifçilik konusunda uzman olan M.
Colombain‟in hazırladığı rapor bu dönemde tekrar gündeme gelmiĢtir.
Bu raporunda etkisi ve uzun tartıĢmalar sonucunda Tarım kredi ve
tarım satıĢ kooperatifleri dıĢındaki tüm kooperatifleri kapsayacak
Ģekilde 1163 sayılı Kooperatifler Kanun 1969 yılında kabul edilmiĢtir.
Kanun ile kooperatif ilkelerinin Türkiye‟de uygulanması ve birim
kooperatiflerin üst örgütler etrafında bir araya gelmesine yönelik yasal
dayanak sağlanmıĢtır (BaĢar, 1983: 126).
Üçüncü beĢ yıllık kalkınma plan dönemi (1973- 1977); planda
önceki dönemlerde kooperatifçiliği teĢvik için devletin yaptığı
desteklerin yanlıĢ anlaĢıldığını, birçok kiĢinin devlet yardımı
alabilmek için kooperatif kurduğunu, sayının astronomik artıĢlar
gösterdiğini, böylece sağlıksız bir geliĢmenin ortaya çıktığını
vurgulamıĢtır. Planda, önceki plan döneminde çıkan 1163 sayılı
Kanun (1969) ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu‟nun (1972) yeni
geliĢmelere olanak sağlayacağını açıklamıĢtır. Planda kooperatifçilik
tarım, küçük sanayi ve konut konularında ayrı olarak ele alınmıĢtır.
Kooperatifçilik bankasının kurulması önerilmiĢtir. Bu dönemde
sendika- kooperatif iĢbirliğinin geliĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır. Bu
bağlamda Türk- ĠĢ‟e bağlı sendikalar, kooperatifçiliği desteklemeyi
kabul etmiĢlerdir. Türk- ĠĢ, AAFLI‟nın (Asian-American Free Labour
Institute) yardımı ile 1975 yılında kooperatif fonu kurmuĢtur.
Amerikalı uzmanların da çalıĢmalarıyla tüketim kooperatiflerinin
bölgesel örgütlenmeleri sağlanmak istenmiĢ ve Ankara‟da
TÜKOBĠRLĠK (Ankara Tüketim Kooperatifleri Birliği) faaliyete
geçmiĢtir (BaĢar, 1983: 129- 131).
Dördüncü beĢ yıllık kalkınma plan dönemi (1979- 1983); bu
dönemde kooperatifçilik önceki plana göre daha ağırlık kazanmıĢtır
(Koç, 1995: 17). Kırsal refah politikaları özel ihtisas komisyonu
raporunda tarımsal iĢletmelerin toprak ve gelir büyüklüklere ele
alınmıĢ,
destekleme
alımları
kooperatifçilik
yönünden
değerlendirilmiĢ ve sözü edilen politikanın Türkiye‟deki küçük
tarımsal iĢletmelere önemli yarar sağlamadığı açıklanmıĢtır. Planda ise
kooperatifçilikle ilgili kamu kuruluĢları arasında koordinasyon
eksikliği nedeniyle çeliĢkili uygulamaların ortaya çıktığı, tek amaçlı
ve küçük ölçekli kooperatiflere ağırlık verilmesi sonucu kaynakların
etkin bir biçimde kullanılamadığını açıklamıĢtır (BaĢar, 1983: 131132).
BeĢinci beĢ yıllık kalkınma plan dönemi (1985- 1989); bu
dönemde kooperatiflerle ilgili kanunu düzenlemeler yapılmıĢtır.
Kooperatifler kanunu, tarım satıĢ ve tarım kredi kooperatifleri
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kanunlarında düzenlemeler yapılarak yürürlüğe girmiĢtir (Koç, 1995:
19). Ayrıca planda tarım satıĢ, balıkçılık ve konut kooperatiflerinin
destekleneceği ifade edilmiĢtir (Özdemir ve BaĢaran, 2003: 43).
Altıncı Kalkınma Planı (1990- 1994); bu planda tarımsal üretim,
ürünün pazarlanması, üreticilere hizmet götürülmesine yönelik olarak
üretici örgütlenmesinin yetersiz olduğu belirtilmiĢtir. Hayvancılıkta
birlik ve kooperatiflerinin ülke genelinde yaygın olmayıĢını baĢlıca
sorun olarak gösterilmiĢtir. Üretici birliklerin kurulmasını ve
kooperatiflerin geliĢtirilmeleri özendirilecektir. Ayrıca, tarım satıĢ
kooperatiflerin özerkleĢtirileceği ve üretim birimlerinin ve iĢtirakleri
özelleĢtirileceği belirtilmiĢtir (Özdemir ve BaĢaran, 2003: 43).
Yedinci Kalkınma Planda da (1996- 2000) kooperatifçilikle
ilgili hükümler altıncı planla benzerlik göstermektedir. Burada da
kooperatiflerin yetersiz oluĢundan bahsedilmiĢtir. Hayvancılık
kooperatiflerin ülke genelinde yaygın olmadığı belirtilmiĢtir.
Kooperatifçiliğin özendirileceği ve tarım satıĢ kooperatiflerin
özerkleĢtirilerek, üretim birimleri ile iĢtiraklerinin özelleĢtirileceği
ifade edilmiĢtir (Özdemir ve BaĢaran, 2003: 43). Tarım SatıĢ
Kooperatiflerinin üretim ve değerlendirme birimleri ile iĢtiraklerinin
özelleĢtirilmesi ifadesinin altıncı ve yedinci planda yer alması devletkooperatif iliĢkileri açısından ilginç bir örnek olmaktadır. Çünkü
kooperatifler ve onların sahip oldukları iĢtirakler birer kamu kuruluĢu
olmamasına rağmen özelleĢtirilmesi ifadesinin kullanılması büyük bir
tezatlıktır.
Sekizinci beĢ yıllık kalkınma planında (2001- 2005) kırsal
örgütlenmenin çeĢitli Ģekillerde oluĢtuğunu ve bunun içinde
kooperatiflerin varlığı belirtilmiĢtir. Kırsal alanda katılımcı
örgütlenmenin önem verilmesi gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.
Tarım satıĢ kooperatiflerini özerkleĢtiren ve kooperatifçilik ilkeleri
çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlayan 4572 sayılı kanun 1
Haziran 2000 tarihinde kabul edilmiĢtir. Planda hayvancılık
konusunda kooperatifçiliğin özendirileceği ifade edilmiĢtir. Tarımsal
amaçlı kooperatifleri teknik ve mali yönden destekleme çalıĢmaları
sürdürüldüğünü fakat kırsal kesimin sosyal ve ekonomik açıdan
güçlendirilmesinde yeterli geliĢme sağlanamadığı belirtilmiĢtir. Kırsal
kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesi için kooperatifçiliğin
destekleneceği planda ifade edilmiĢtir (Özdemir ve BaĢaran, 2003: 4445).
Dokuzuncu kalkınma planı (2007- 2013), plan Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecine katkı sağlayacak temel bir strateji doküman
olarak hazırlanmıĢtır. Plan AB mali takvimi dikkate alınarak yedi
yıllık olarak hazırlanmıĢtır (D.P.T. 2006: 2). Planın Avrupa Birliğine
Katılım Süreci bölümün 50. maddesinde AB üyelik sürecinin
toplumun bütün katmanları etkileyeceği ifade edilmiĢtir. Katılımın,
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katılımcı bir Ģekilde olabilmesi için iĢçi-iĢveren ve sivil toplum
kuruluĢları (STK) üyelik sürecine aktif katılımı sağlanacaktır (D.P.T.
2006: 11). Yine, madde 273‟de STK‟ların yoğun göçün ve çarpık
kentleĢmede ortaya çıkan uyum problemi çözmede yardımcı
olabileceği ifade edilmiĢtir (D.P.T. 2006: 45). Bu çerçevede
kooperatiflerinde bir STK olarak AB üyelik sürecine katılmaya
ortaklarını hazırlayarak katkıda bulunabilir. Ortaklara aidiyet duygusu
vererek kentleĢme olgusu sonucu ortaya çıkan problemlerin çözümüne
yardımcı olabilirler.
Dokuzuncu kalkınma planında rekabet gücünün artırılmasında
verimlilik artıĢının önemi belirtilmiĢtir. Özellikle tarım kesiminin
genel ülke verimliliğinden düĢük olduğu (madde 98) belirtilmiĢtir.
Tarım yapısındaki sorunlar (madde 99) nedeniyle rekabet gücünün
artırılmasını engellediği tespiti yapılmıĢtır. GeçmiĢ plan dönemi
incelenirken, kırsal kesiminin kalkınmasının sağlanması bölümünde,
(madde 291) kırsal kesiminin en önemli ekonomik faaliyeti tarım
sektörün nispi verimsizliğin azaltılması için üretici örgütlerin
desteklenmesi gerektirdiği ifade edilmiĢtir (D.P.T. 2006: 49). Bu
örgütlerin içinde kooperatiflerde vardır.
Dokuzuncu kalkınma planında dönem hedefleri ve tahminleri
bölümünde (madde 346) tarımda rekabetçi bir yapının kazandırılması
için verimliliğin artırılması hedef olarak alınmıĢtır (D.P.T., 2006: 60).
Tarımdaki istihdamın (Madde 350) diğer sektörlere kaymanın devam
etmesi beklenmektedir (D.P.T. 2006: 62). Tarımsal yapının
etkinleĢtirilmesi bölümünde, (madde 505) verimliliğin ve üretici
gelirlerinin istikrarlı bir Ģekilde artırılması amacıyla, çiftlikten sofraya,
gıda güvenliğinin sağlanması yönünde tarımsal üretim ve pazarlama
aĢamalarında baĢta ilaç ve gübre ile nitelikli tohumluk kullanımı,
sulama, bitki ve hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere çeĢitli
konularda eğitim ve yayım hizmetleri artırılacaktır. Söz konusu
hizmetlerin genç ve kadın çiftçileri de kapsayacak Ģekilde ve yapıları
güçlendirilmiĢ üretici örgütleri tarafından yürütülmesine ağırlık
verilecektir. Yine, (madde 510) üretici örgütlenmesine iliĢkin mevzuat
yeniden ele alınarak, üreticilerin değiĢik amaçla uygun Ģekillerde;
verimliliği ve pazarlamada rekabet gücünü artırıcı yönde
örgütlenmeleri desteklenmesini ön görülmüĢtür (D.P.T. 2006: 77- 78).
Planda tarım sektörünün daha rekabetçi yapı kazandırılması
hedeflenmekte
ve
bu
bağlamda
verimliliğin
artırılması
amaçlanmaktadır. Bu açıdan kooperatifler dıĢında rekabet edebilecek
bütün örgütlenmelerin destekleyerek daha geniĢ bir yelpaze hedef
alınmıĢtır.
Planın ticari hizmetler bölümünde ise, (madde 560) ticarette
küçük esnaf ve sanatkâr ağırlıklı yapının birleĢtirilerek büyük ölçekli
hale getirilmesinin teĢvik edileceği belirtilmiĢtir. (D.P.T. 2006: 83).
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Ayıca planda (madde 673) sivil toplum kuruluĢlarının yerel ve
bölgesel kalkınmaya katkı yapmalarının özendirilmesi ön görülmüĢtür
(D.P.T. 2006: 93). Planın doğrudan kooperatiflere vurgu yapmasa da
gerek küçük iĢletmelerin birlikte faaliyet göstermeleri, gerekse yerel
kalkınmada sivil toplum kuruluĢlarına desteklenmesine yer vermesi
kooperatifçiliğinde teĢvik ve desteklenmesi anlamına geldiği
söylenebilir.
Kırsal kesimin örgütlenme kapasitesini (madde 675)
geliĢtirecek ve üretici örgütlenmeleri güçlendirilmesi ifade
edilmektedir. Farklı üretici örgütlenmelerinin iĢlevleri AB tarım
piyasaları ile bütünleĢme çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve
üretici örgütlenmelerine sağlanan desteklerin etkinleĢtirilmesi ön
görülmektedir (D.P.T. 2006: 93). Kırsal kesimde üretici örgütlerin
güçlendirme ve etkinleĢtirilmesi hedef alınmıĢtır. Bu yapılırken de
tarım piyasası, AB tarım piyasalarıyla uyumlaĢtırma amaçlanmaktadır.
Dokuzuncu kalkınma planı diğer planlarda olduğu gibi
doğrudan kooperatifleri hedef alan uygulamalardan vazgeçtiği
görülmektedir. Bunun yerine bütün örgütlenmelerin geliĢtirilmesine
yönelik bir anlayıĢın öne çıktığı söylenebilir. Bu anlayıĢın sonucu
olarak bütün örgütlenmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu
yapılırken Avrupa Birliği politikaları ve küreselleĢmenin getirmiĢ
olduğu liberal etkilerin plana yansıdığı görülmektedir. Yine,
verimlilik, rekabet gibi unsurların planda yer alarak özellikle tarım
sektörüne rekabetçi yapı kazındırmaya çalıĢmaktadır. Bu anlayıĢın
kooperatifler açısından faydası olsa bile bazı sakıncaların ortaya
çıkma ihtimali vardır. Örneğin tarım kesimi örgütlenmesinde
kooperatifler ile beraber üretici birliklerine yer verilmiĢtir. Farklı
örgütlenmelerin varlığı rekabete yol açabileceği gibi kıt olan
kaynakların birden çok yere dağıtılması sorununa da yol açabilecektir.
Türkiye‟de kooperatifçilik politikaları hükümette bulunan parti
ya da partilerin yaklaĢımları ile Ģekillenmektedir. Parti programında
bulunan kooperatifçiliğe iliĢkin hükümlerin kalkınma planı ve yıllık
programlarla hükümet programlarına yansıtıldığı anlaĢılmaktadır.
Siyasal partilerin kooperatifçilikle ilgili yaklaĢımları birbirinden farklı
olduğu için hükümetteki bazı partiler kooperatifçiliği tüm sektörler
için öngörürken bazıları ise çeĢitli sınırlandırmalar getirmiĢlerdir.
Türkiye‟de kooperatifçilikle ilgili politikalara, devletin genel bir
yaklaĢımı olarak hükümetler üstü ve ulusal düzeyde belirginlik
kazandırılamamıĢtır. Hükümetlerin uyguladıkları kooperatifçilik
politikaları da, kooperatifçilik ilkelerine bağlı kalmamıĢtır. Devletin
bazı kooperatiflere çeĢitli görevler yüklemesi ve yardımda bulunması
kooperatifçilik sistemini bozucu yönde etkilemiĢtir. Eğitim ve denetim
konusunda yetersiz olduğu için sistem iĢletilememiĢtir. Türkiye‟de
hükümetlerin kooperatifçilik politikalarının etkin, kararlı, bütünlük
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içinde birbiri ile uyumlu ve dengeli olmaması sebebiyle bugün sayıca
fazla fakat içinde bulundukları sektörde pek fazla etkili olmayan
kooperatifler meydana gelmiĢtir. Bu durum kooperatiflerin baĢarı
Ģansını azaltmıĢtır (Hazar vd. 1997: 18- 19).
5. Sonuç
Türkiye‟de kooperatifçilik Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde
daha çok devlet adamları ve aydınlar öncülüğünde uygulanmaya
çalıĢıldığı görülmektedir. Kooperatifçilik yabancı sermaye karĢı bir
örgütlenme biçimi ve mücadele aracı olarak görülmüĢtür. SavaĢ
yıllarında Ġttihat ve Terakki Partisi‟nin halkın geçiminin sağlanması
için kooperatifleri desteklediği, fakat toplumsal – ekonomik, kültürel
ve siyasal nedenlerle geniĢ kitlelere yayılıp geliĢemediği
görülmektedir (Alkan, 1998: 48- 49).
Cumhuriyet
kurulduktan
sonra,
1930‟lu
yıllarda
kooperatifçiliğe yönelik olarak yasal düzenlemeler yapılmıĢtır.
Kooperatifler devlet öncülüğünde kalkınma amaçları doğrultusunda
özendirilmiĢtir. Kooperatifçilik tabandan gelen güçten çok, yönetim
düzeyinden gelen yönlendirmelerle hareketlik kazanmıĢtır. 1930‟larda
zorunlu “öncü devletçilik” uygulamasının ürünü olan devlet
müdahalesi kooperatif örgütlenmelere de yansımıĢtır. Kooperatifler,
kredi ve öteki üretim girdilerini sağlayan örgütler ya da devletin
gereksinme içindeki toplumsal katmanlara götüreceği hizmetleri,
dağıtacağı tüketim malları için birer araç, devlet ile halk arasında birer
tampon olarak gören devlet yaklaĢımı, Türkiye‟de kooperatifçilik
hareketinin temel sorunu olan kamu güdümünü doğurmuĢtur. Bu
durum sonraki yıllarda da Türk kooperatifçiliğinin iĢlevselliğini ve
etkinliğini sınırlayan bir etken olmuĢtur (Alkan, 1998: 49).
Devlet müdahalesi sonraki yıllarda da devam etmiĢtir.
Destekleme alımların kooperatifler aracılığıyla yapılması, bazı
alanlarda kooperatiflere ayrıcalık tanınması, kredilendirme iĢlemlerin
kooperatifler aracılığıyla yapılması gibi bir takım uygulamalar
kooperatiflerin suni olarak sayılarının artmasına neden olmuĢtur.
Türkiye‟de kooperatif bilincinin eksikliği ve bu konudaki eğitimin
yetersiz kalıĢı kooperatiflerin etkinliklerini sınırlayan baĢka bir unsur
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kooperatif bilinci konusunda 1950‟de
yabancı bir uzman olan Colmbain raporunda kooperatifçiliğin
geliĢmemesinin sosyolojik nedenleri üzerinde duruĢu ilginç bir
örnektir. Colombain raporunda tarım satıĢ kooperatifleri hakkındaki
düĢünceleri “çiftçi bu teĢkilatları, mahsulleri için asgari fiyat temin
etmek maksadıyla hükümet tarafından kurulmuĢ bir nevi sigorta
olduğuna inanır. Fakat tüccar tarafından bir parça fazla fiyat teklifi
karĢısın da kendini serbest kabul ederek bu serbestliği kullanır ve
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bilmeden kendi kooperatifini ihmal eder. Ne mevzuat ne de eğitim,
kooperatifin sermayeler birliği değil, bir insanlar birliği olduğu fikri
yerleĢtirilememiĢtir” (Özdemir ve BaĢaran, 2003: 37). Colombain
raporunda belirtilen sosyolojik olgu kooperatif ortakları için bugünde
geçerli olduğu görülmektedir. Kooperatif ortakları tüccarın fazla fiyat
vermesi karĢısında ürününü kooperatife vermekten vazgeçmekte ve
kooperatifi ihmal edebilmektedir. Bu nedenle kooperatifçilik eğitimin
topluma ve okullarda sürekli verilmesi gereken bir unsur olmaktadır.
Halkta kooperatif bilincinin yaygınlaĢtırılması için kitle iletiĢim
araçları kullanılarak bilgilendirilmelidir. Üniversiteler de akademik
düzeyde araĢtırmalar yapılarak Türkiye‟ye yönelik stratejiler
geliĢtirmelidir. Eğitim çalıĢmalarına kooperatiflerde katkı yaparak
tabana yayılmasına destek olmalıdırlar.
Türkiye‟de devlet – kooperatif iliĢkilerini kooperatif açısından
ele alındığında kooperatiflerin piyasada rekabet etmeleri ve ayakta
kalabilmeleri için profesyonel bir yönetim anlayıĢının kooperatiflerde
olması zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Profesyonel bir
yönetim, kooperatifleri piyasadaki rekabet ortamı ve dalgalanmalar
karĢısında kooperatiflere rekabetçi bir yapı içinde varlıklarını devam
ettirmelerini sağlayabilir. Türkiye‟de birkaç kooperatif dıĢında
genelde kooperatiflerin geleneksel bir anlayıĢla yöneltildiği
söylenebilir. Kooperatifler piyasada belirleyici bir konumda
değildirler. Bu çerçevede profesyonelleĢmiĢ, katma değerli ürün
üreten, müĢteri isteklerini takip edebilen, yeniliklere açık, ortakları
yönlendirebilen yönetim anlayıĢının varlığına ihtiyaç duymaktadır.
Devlet- kooperatif iliĢkileri açısından profesyonel bir yönetim
kooperatifleri kendi ayakları üzerinde durmasını temin edeceğinden
devletle olan iliĢkilerde kooperatifleri bağımsız olmalarını
sağlayacaktır.
Kooperatifçilik açısından diğer bir sorun birlikte iĢ yapma,
dayanıĢma, katılım gibi unsurları içeren sosyal sermaye değerinin
düĢüklüğüdür. Bununda temelin yatan güven unsurunun Türkiye‟de
zayıf olmasıdır. Nitekim Türkiye genelinde yapılan bir araĢtırmada
kiĢilere sorulan “insanların çoğunu güvenilebilir” sorusuna verilen
cevapta, insanları güvenilir bulanların oranı %5‟dir. Güvenmeyenlerin
oranı ise %95‟dir. Ġnsanların birbirine güvenleri konusunda ülkeler
arası yapılan sıralamada Türkiye bu %5 diğer insanlara güvenirim
diyenlerin oranı ile 47 ülke arasında 45. sıradadır (Erdoğan, 2005: 11).
Ġnsanlar arasındaki güven oranındaki bu düĢüklük, birçok kooperatifte
ortakların ilgisizliğe ve suiistimal yol açtığı ve birçok kooperatif
faaliyetlerine sona erdirdiği ya da etkisizleĢtiği gözlenmektedir.
Özellikle ortakların birbirine güvenleri ve yönetime güven,
kooperatifçilikte birlikte iĢ yapabilmek için vazgeçilmez bir Ģarttır.
Kooperatiflerde güven ortamının varlığı kooperatif baĢarıyı
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sağlayacaktır. Literatürde kooperatiflerde güven üzerine yapılan
çalıĢmalarda ortakların birbirlerine güvenleri ve yönetime güven
kooperatif ortağının bağlılığı açısından önemli bir değiĢken olarak
bulunulmuĢtur (Hansen et al., 2002). Yine, kooperatif ortaklarında
güven, dürüstlük ve kooperatif yeteneklerini algılama özel firmalara
göre daha yüksek olduğu ve ortaklarda tarımsal pazarlama
kooperatiflerini seçmede güvenin özel firmalara göre önemli bir
değiĢken olduğu gösterilmiĢtir (James and Skuta, 2006: 135). Bilimsel
bulgularında ortaya koyduğu gibi Türkiye‟de kooperatiflerde güveni
tesis edecek çalıĢmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda ortaklara ve
yöneticilere sürekli eğitim verilmelidir.
Türkiye‟de diğer bir sorun ise kırdan kentte göç olgusudur.
Göç olgusu toplumda bir takım sosyo- kültürel yapıları değiĢtirmiĢtir.
Kooperatifler özellikle tarım kesiminde yaĢlı nüfus oranı yüksektir.
Kooperatif ortaklarında genç nüfusun az olması iĢbirliği duygusunun
geliĢtirilmesinin gençler arasında daha az olmasına neden
olabilmektedir. Özellikle tarım kesiminde yaĢlı nüfusun varlığı tarım
kooperatiflerinde olumsuzluklara yol açabilecektir.
Türkiye‟de kooperatifler için diğer bir sorun ise
kooperatiflerin yenilikleri takip etmede sorunlar yaĢamaktadır.
Yenilikleri takip etmede yetersiz oluĢu ve yenilik yapamama
kooperatiflerin rekabet etmesini zorlamaktadır.
Türkiye‟de kooperatiflerin finansman sorunu, kooperatiflerin
üst örgütlenme sorunu, eğitim sorunları, farklı mevzuatın varlığından
dolayı farklı kooperatiflerin olması, denetimle ilgili sorunlar vardır
(Mülâyim, 2006: 585 – 616). Bütün bu sorunların varlığı
kooperatiflerin kendi varlıklarını bağımsız bir Ģekilde devam
ettirmelerini zorlaĢtırmaktadır.
Kooperatif –devlet iliĢkilerine bakıldığında 1930‟lı yıllardaki
sürecin yani devletin öncülüğün 1950‟li yıllarda azaldığı söylenebilir.
Bunda özel sektörü öne çıkarma politikalarının etkisi vardır.
Kooperatifçilik açısından biraz daha halka dayalı, esas kooperatifçilik
için bir fırsat olabilirdi. 1960‟lı yıllarda kooperatifçiliğin, anayasa ve
planlarda yer almasının da etkisiyle kooperatiflere devletin çeĢitli
teĢvikleri olmuĢtur. Bazı kooperatiflere verilen öncelik ve
kooperatifler aracılığıyla yapılan destekleme alımları devletin
güdümünün devamını sağlamıĢtır. Devletin teĢvik verdiği alanlarda
kooperatiflerin hızlı bir Ģekilde artığı görülmektedir. Yurt dıĢına
çıkıĢta 1965‟li yılarda kooperatiflere öncülük verilmesi, 1980‟li
yıllarda toplu konut fonundan yararlanmayı kooperatiflere ayrıcalık
verilmesi ve 2000 yıllarda proje temelli desteklerde kooperatif Ģartı
aranması gibi durumlar, kooperatiflerin sayısal olarak hızla artmasına
neden olmaktadır. Bu durum üçüncü planda da ifade edilmiĢtir. Yine
uzun yıllar tarım kredi ve tarım satıĢ kooperatifleri aracılığıyla kredi
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ve destekleme alımı yapılması bu kooperatifleri devlet müdahalesine
açık hale getirmiĢtir.
Devletin Cumhuriyet‟in ilk yıllarda kooperatiflerin
kurulmasına ve desteklenmesi kooperatifçiliğin geliĢmesi açısından
yararlı olabilirdi. Fakat daha sonraki yıllarda bu durumun devam
etmesi kooperatiflerin geliĢmesi açısından olumsuz bir duruma
sebebiyet vermiĢtir. Türkiye‟de 1980‟li yıllarda dıĢarıya açılma
politikaları kooperatiflere olan devlet desteklerini azaltmıĢtır. Ayrıca
1990‟lı yıllarda küreselleĢmenin etkisiyle bu süreç hızlanmıĢtır.
Bunun faydası kooperatifçiliği halkın kendisi yararına inanarak
yapmasına yol açması için bir fırsat olabilir. Bugün kooperatiflerin
Türkiye‟de sayısal olarak bir sorunun olmadığı fakat etkinlikleri
konusunda sorunun olduğu görülmektedir.
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