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BALIKESİR VALİLİĞİNE
(Ticaret İl Müdürlüğüne)
17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Kooperatifçilik
Stratejisi ve Eylem PlanT’nda Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan 2.2, 2.3 ve 3.7 numaralı
faaliyetler kapsamında; Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tanm ve Hayvancılık
Bakanlığınca yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum
Eğitimi Programı” hazırlanmış ve uygulamaya konulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına
gönderilmiştir.
Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden
alman yazıda, bahse konu programın onaylanarak yürürlüğe konulduğu ve
“http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/ foet.html” internet adresinde “Muhasebe ve
Finansman” başlığı altında yayınlandığı bildirilmiştir.
Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip
meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Programından; kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen
ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir. Program
kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatif üst kuruluşlarının
göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir. Program kapsamında beş gün süresince verilecek
olan eğitim sonunda katılımcıların bilgileri sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim
Bakanlığınca sertifika verilecektir.
Söz konusu Programa katılmak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki Halk Eğitim
Merkezlerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Turizm Eğitim Merkezlerine ya da Olgunlaşma
Enstitülerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki
başvuru gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce ilgili
kuramlara iletmelerinin program kapsamındaki eğitimin başlamasında faydalı olacağı
düşünülmektedir.
Bu çerçevede, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirecek olan “Kooperatifçilik
Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı” nın ilinizde faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşlarına
duyurulması ve Müdürlüğünüzün internet sitesinde tanıtımının yapılmasının yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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