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Konu

Mal Bildirimi

KOOPERATiFLER HAKKINDA ÖNEMLi DUYURU

(AKINCILAR

MARGAZt

BULVARI N1YAZi BHY APTNO:15IA)
MERKEZ

- BALIKESİR

Bilindiği üzere 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan
19/04/1990 günlü 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet yolsuzluklada mücadele
kanununun 2, Maddesinin f bendinde gösterilen kooperatifler ve üst kuruluşlartmo başkanları,
yönettm kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin bu kanun hükümlerine göre Bakanlığımıza
verecekleri "mBI bildirimleri" konusundaki esaslar 26.05.1990 tar/h ve 20529 sayılı resmi
gazetede yayımlanan 1990153-54 sayılı Bakanlığırmz tebliğinde yer almış; J 5.0 1.2005 günlü
25701 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 200511 saydı Bakanlığırnız tebliği; 26.12.2007
günlü 26738 sayılı Resmi Gazete lde yayımlanan 2007/1 sayılr Bakanlığunız tebliği ile
14,0.1.2010 günlü 27462 saydı Resmi Gazete 'de yayımlanan 2010/1 sayılı Bakanlığtrnız
tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalarda yer almıştır.
19.04.1990 tarih ve 3628 sayılı kanunun 7. Maddesinde bu kanun kapsamında görevi
devam edenlerin, sonu (O) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal
bildirimlerini yenilemeleri gerektiğinden, Bakanltğtmız gözetim ve denetimi altında bulunan
1163 sayılı kanuna tabi kooperatiflerin ve üs kuruluşlarının;
a) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile varsa genel müdürlerinin
beyanlarını

Şubat 2015 sonuna kadar müdürlüğümüze

mal bildirim

kapalı zarf iyinde ve bir yazı ekinde

vermeleri;
b) Anılan kanunun 8/2. Maddesine göre görevlcd nedeni ilc çalıştıkları kuruma mal
bildiriminde bulunarı kooperatif yönetim kurulu başkarı ve üyeleri ise bu durumu bir yazı ile

müdürlüğümüze

bildirmeleri;

Bu nedenle, kooperatifiniz yönetim kurulu başkan ve liyelerinin bu duyurunun tebliği
tarihinden itibaren 30 gün içinde müdürlüğümüze
mal bildiriminde bulunrnalan, aksi takdirde

.

3628 savılı kanunun
bulunulacağmrn

iO. Maddesine

binaen Cumhuriyet

Başsavcıltkıarına

suç duyurusunda

.

bilinmesini rica ederim.
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