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BALIKESİR VALİLİGİ
Ticaret İl Müdürlüğü
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Sayı

58631086-251 .99

Konu

E-Sertifıkasyon
DAGITIM

Bakanlığımız Gümıük ve Ticaret Bakanlığı ( Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü )' nın
1 O. 10.2017 tarih ve 28547626 sayılı yazıları ile Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi
arasında 21 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü uyarınca, kooperatifçilik
sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerinin aıttırılması ve
toplumda kooperatifçilik bilincinin oluşturulması amacı doğrultusunda; eğitim ve
bilgilendirmeye yönelik olarak, "Kooperatifçilik e-Sertifika Programı" hayata geçirilmiş
olup
söz
konus
program
hakkında
detaylı
bilgilere
"http://esertifika.anadolu.edu. trlvrogram/58/kooperati(cilik " İnternet adresi üzerinden
ulaşılabileceğini belirten yazı ekte sunulmuştur.
Bakanlığımızı ilgilendiren ve Müdürlüğünüze bağlı olan kooperatiflerin ekteki yazı
gereğince bilgilendirilmesini ve Müdürlüğüm�ze bu konuda bilgi verilmesi hususunu rica
ederim.
e-imzalıchr.
Nuray PAKÖZ
İl Miicliir V.

Eki:

Bakanlık Yazısı ( 3 Sayfa )
E-Posta:hakan.tosun@gtb.gov.tr
Valilik Hizmet Binası 2. Kat
Fax:02662437325
Tel:02662490341
Bilgi İçin: HAKAN TOSUN Memur
Evrakın ele ktronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 545dda l l-f07 l -46a5-9d 18-0ce320504545 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
1/1

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIÖI
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T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIÔI
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Sayı

50660323-251.99

Konu

E-Sertifıkasyon

DAÔITIM
Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında 21 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan iş
birliği protokolü uyarınca, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet
verenleri.n eğitim seviyelerinin arttırılması ve toplumda kooperatifçilik bilincinin
oluşturulması amacı doğrultusunda; eğitim ve bilgilendirmeye yönelik olarak,
"Kooperatifçilik e-Sertiflka Programı" hayata geçirilmiştir.
Söz konusu Programın içeriği; Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ortak
çalışmaları sonucunda belirlenmiştir.
Kooperatifçilik e-sertifıka programı; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim, denetim
ve tasfiye kurulu üyeleri, kooperatif müdürleri, çalışanları, ortakları, kooperatifçilik alanında
çalışan kamu görevlileri, hukukçular, muhasebeciler gibi geniş bir hedef kitleye yönelik
olarak hazırlanmıştır.
Program ıçın hazırlanan eğitim kitabmda; kooperatifçilik ilkeleri, başarılı
kooperatifçilik uygulamaları, 1163 sayılı Kooperatifler Kamımı temel alınarak kooperatiflerin
kuruluş, işleyiş ve ortaklık yapısı ile organlarının işleyişi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat gereğince kooperatiflerce tutulması zorunlu ticari defter ve belgeler,
muhasebe ve finansal tablolar, vergi ve sigorta beyannamelerine kadar kooperatif işletmelerin
ihtiyaç duyduğu tüm mevzuatsal bilgiler ve pratik uygulama örnekleri yer almaktadır.
Söz konusu program hakkında daha detay bilgilere Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesinin IIh ttp:/lesertiflka. an adolu. edu. trlprogram/5 81/woperati[cilik II İnternet adresi
üzerinden ulaşılabilmekte ve katılımcıların başvuruları da yine bu adresten yapılabilmektedir.
Kooperatifçilik e-Sertifıka Programı başvurulan, 2017 Güz Döneminden itibaren
yapılabilecektir.

E-Posta:a.catak@gtb.gov.tr
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9.Knı. Ek Bina Kat:5 06800
Çankaya/ ANKARA
Tel:03124494745
Fax:0312449474S
Bilgi İçin: AYŞEN ÇATAK Gümrük ve Ticaret Uzmanı
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 545dda l l-f07 l-46a5-9d l 8-0ce320504545 kodu ile erişebilirsin iz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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Söz konusu eğitim programı hakkında farkındalığın arttırılması konusunda
Bakanlığımız ile işbirliğinin sağlanması, yetki ve görev alanınıza giren kurum, kuruluşlara,
kooperatif ve üst kuruluşlarına ve ilgili kişilere duyurulması hususunda, bilgi ve gereğini
arz/rica ederim.

e-imzalıdır
Arif Sami SEYMENOGLU
Bakan a.
Genel Müdür

E-Posta:a.catak@gtb.gov.tr
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9.Kııı. Ek Bina Kat:5 06800
Çankaya/ANKARA
Fax:03 124494745
Tel:03124494745
Bilgi İçin: AYŞEN ÇATAK Gümrük ve Ticaret Uzmanı
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 545dda l l -f07 l-46a5-9d l 8-0ce320504545 kodu ile
erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
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