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Taraflar
Madde 1- “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü” ile “……………
Üniversitesi” arasında işbu Protokolün imzalanması konusunda aşağıda yazılı şartlar dahilinde
mutabakata varılmıştır.
Amaç
Madde 2- Bu Protokolün amacı; kooperatiflerde istihdam edilen eğitimli işgücünün artırılarak
kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi
Programı (KOOP-GEP)” çerçevesinde gerekli eğitim ve araştırma çalışmalarının işbirliği
içerisinde yapılmasıdır.
Kapsam
Madde 3- (1) Taraflar arasında, …………… Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokullarında okuyan ve “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik”
derslerinden birini alarak başarıyla geçtiğini transkriptleriyle belgeleyen öğrencilere,
KOOP-GEP kapsamında verilen eğitimleri almalarına gerek kalmadan doğrudan ilgili Halk
Eğitim Merkezi tarafından yapılacak sınava tabi tutulmak suretiyle “Kooperatifçilik Geliştirme
ve Uyum Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilebilmesine yönelik işbirliği yapılır.
(2) Üniversitenin yukarıda sayılan bölümlerinin birinde okuyan ya da buralardan mezun olmuş
fakat “Kooperatifçilik” veya “Genel Kooperatifçilik” dersi almış öğrencilerin de KOOP-GEP
eğitimi alması amacıyla ilgili Halk Eğitim Merkezine veya ……………

Üniversitesi’ne

başvurmaları sağlanarak, verilen eğitimler sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere
Halk Eğitim Merkezi tarafından “Kurs Bitirme Belgesi” verilmesi amacıyla işbirliği halinde
faaliyetler sürdürülür.
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(3) Doğrudan ya da ilgili Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla başvurusunu Üniversiteye ileten
kooperatiflerin veya üst kuruluşlarının; ortaklarına, yönetim ya da denetim kurulu üyelerine,
çalışanlarına yahut buralarda çalışmak isteyenlere, uygun tarihlerde KOOP-GEP eğitimleri
verilir ve bu eğitimler sonrasında “Kurs Bitirme Belgesi” almaları konusunda işbirliği yapılır.
KOOP-GEP Eğitimleri
Madde 4- (1) …………… Üniversitesi tarafından uygulanacak olan KOOP-GEP eğitimlerinin
içeriği, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve internet sitesinde ilan edilen
“Örnek Eğitim Programı”na uygun şekilde hazırlanır ve toplam kırk (40) ders saatinden oluşur.
Eğitimler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan “KOOP-GEP Eğitim Kitabı”
çerçevesinde verilir.
(2) KOOP-GEP eğitimlerinin koordine edilmesi, derslerin verilmesi, sınavlarının yapılması ve
gerekli bilgi ve belgelerin Halk Eğitim Merkezine teslim edilmesi amacıyla Üniversite
bünyesinde bir komisyon kurulabilir.
TÜKOSEP Kapsamında İşbirliği
Madde 5- Taraflar arasında, “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP)”
kapsamında yapılacak işbirliği çerçevesinde, kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik eğitim,
seminer, kongre, proje, araştırma vb. çalışmaların yürütülebilir.
Tarafların Sorumlulukları
Madde 6- (1) Taraflar, işbirliği içerisinde yürütülen KOOP-GEP eğitimleri ile diğer ortak
faaliyetlerin uygulanması esnasında, yetki alanları içerisinde ve sorumluluklarına uygun olarak
hareket ederler.
(2) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü; …………… Üniversitesi ile Halk Eğitim Merkezleri
arasındaki bu eğitim faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesinde gerekli desteği verir.
(3) …………… Üniversitesi; KOOP-GEP eğitimleri ile Protokol çerçevesinde kooperatifçilik
alanında işbirliği yapılan faaliyetlere, programlara, eğitimlere, seminerlere vb. katılım
sağlamaları hususunda öğrencilerini ve mezunlarını teşvik eder, gerekli bilgilendirme ve
yönlendirmeleri yapar. Üniversite; KOOP-GEP eğitimleri ile kooperatifçilik konusunda yaptığı
diğer eğitim, program, seminer vb. faaliyetlere ilişkin olarak her yılın sonunda Gümrük ve
Ticaret Bakanlığını bilgilendirir.
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Eğitim Araçları
Madde 7- ……………

Üniversitesi işbu Protokol kapsamında yürüteceği çalışmalarında,

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü internet sitesinden, süreli ve süresiz yayınlarından,
kooperatifçilik konulu materyal ve benzeri eğitim araçlarından yararlanabilir.
Yürürlük
Madde 8- Sekiz maddeden oluşan bu Protokol …/…/2016 tarihinde taraflarca imzalanmış olup,
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

T.C.
……………….…… Üniversitesi
Rektörlüğü

T.C.
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