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T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 
İlan Sıra No: 38740 
Mersis No: 0943002569600001 
Ticaret Sicil/Dosya No: 36667 

 
Ticaret Unvanı 

SINIRLI SORUMLU YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ 
 
Adres: TRT Genel Müdürlüğü, Hasılat Dairesi Başkanlığı, TRT Sitesi, B Blok, 2. Kat, No: 
230, Or-An Çankaya/Ankara 

 
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze 
ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.7.2022 
tarihinde ilan edilmiştir. 

 
İlan Edilen Hususlar: 
Tescil Dışı İlan: 

 
2021 yılı olağan genel kurulu toplantı tutanağı 10. maddesi gereği Ana Sözleşme Usul ve 
Esasları tescil edilmeksizin ilan olunur. 
Ek: Ana Sözleşme Uygulama Usul ve Esasları 

 
S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ 
Ana Sözleşmesi Uygulama Usul Ve Esasları 
Birinci Bölüm 

 
Genel Hükümler Amaç Ve Kapsam 
Madde 1- 

 
Bu usul ve esasların amacı, S.S. YAYIN TÜKETİM KOOPERATİFİ ANA 
SÖZLEŞMESİ'nde usul ve esaslarla düzenleneceği belirtilen hususlar ile Anasözleşme'nin 
uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kooperatifin Merkezi Ve Kısa Adı 
Madde 2- (1) S.S. Yayın Tüketim Kooperatifi'nin merkezi Ankara'dır. 
(2) S.S. Yayın Tüketim Kooperatifi'nin kısa adı PERKO'dur. 

 
Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Usul ve Esaslar, S.S. Yayın Tüketim Kooperatifi Ana Sözleşmesi'nin 6. 65. 
ve 66. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Madde 4- Faaliyet Konulan 

Kooperatif, ortaklarının mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacı doğrultusunda şu 
faaliyetlerde bulunur: 

(1) Doğrudan üreticilerden ya da diğer satıcılardan uygun koşullarda temin edeceği mal ve 
hizmetleri, peşin ya da kredili olarak ortaklarının yararına sunar. 
(2) Amacı doğrultusunda işletmeler, şirketler kurar; kurulmuş olanlara katılır. 
(3) Kooperatif amaçlarının gerçekleşmesi ve mevcutlarının nemalandırılması için çeşitli 
fonlar ihdas eder; elde ettiği gelirleri nemalandırır. 
(4) Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu Usul ve Esaslar' da belirtilen yardımları 
yapar, krediler verir. 
(5) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına 
başvuruda bulunur, borçlanır, amacına uygun kullanılması için gerekli önlemleri alır. 
(6) Kooperatifin amacına uygun gördüğü gayri menkulleri satın alır, yaptırır; gerekmesi 
halinde satar. 
(7) Amacı doğrultusunda, tek başına ya da diğer kuruluşlarla birlikte projeler yürütür, bu 
amaçla hibe desteklerinden yararlanmak için başvurularda bulunur; eğitim, araştırma ve 
benzeri faaliyetleri yürütür. 
(8) Kooperatifin kısa adı olan PERKO'nun marka olarak tescili ve bu markanın kullanılması 
ve kullandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütür. 
(9) Yukarıda belirtilen faaliyet konuları ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

 

 
İkinci Bölüm 
Gelirler Ve Aidatların Belirlenmesi İle Bütçenin Hazırlanması, Kabulü Ve 
Uygulanması 
Gelirler 
Madde 5- Kooperatifin gelirleri şunlardır: 
(1) Üyelerden toplanan aidatlardan elde edilen gelirler, 
(2) Üyelere verilen kredi geri ödemelerinden elde edilecek faiz gelirleri, 
(3) Nakit, menkul ve gayrimenkul kıymetlerden elde edilecek faiz, kira, temettü ve sair 
gelirler, 
(4) Kooperatifin kurduğu ve/veya ortak olduğu şirketlerden, iştiraklerden elde edilecek 
gelirler, 
(5) Düzenlenecek piyango, toplantı ile sponsorluklardan elde edilecek gelirler, 
(6) Kooperatif faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan ikili anlaşmalardan (protokol gereği) elde 
edilecek komisyon, prim ve benzeri gelirler, 
(7) Hibe ve yardımlar, 
(8) Lisans gelirleri, 
(9) Diğer gelirler. 

 
Aidatların Ve Cezaların Belirlenmesi: 
Madde 6- (1) Ortaklardan bir defaya mahsus olmak üzere, aidatın 5 katı tutarında giriş aidatı 
alınır. Şehit ve gazi yakınları ile engellilerden ise aidat tutan kadar giriş aidatı alınır. 
(2) Aylık ödenecek aidatlar ise Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 
belirlenir. 
(3) Ortakların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri halinde uygulanacak 
gecikme cezası ile işbu Usul ve Esaslar' da belirtilen ceza oran ve miktarlarını belirlemeye 
Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 
Bütçenin Hazırlanması, Kabulü Ve Uygulanması 
Madde 7- (1) Yönetim Kurulu, Kooperatifin bir önceki yıla ait bilançosu ile gelir-gider 
hesabını ve sonraki yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren bütçeyi ve çalışma programını 
Genel Kurula sunar ve onaylandıktan soma uygular. 
(2) Yönetim Kurulu, gerekçesini alacağı kararlarda açıklamak kaydıyla, bütçe kalemleri 
arasında aktarma yapmaya yetkilidir. 

 
Üçüncü Bölüm Ortaklık İşlemleri 
Ortaklığa Giriş: 
Madde 8- (1) Kooperatife ortak olabilmek için, Anasözleşme'nin 10. Maddesinde belirtilen 
koşullara sahip olmak gerekir. 
(2) Ortaklık başvurusu, https://trtperko.org.tr/web  sitesinde yer alan form doldurulmak 
suretiyle on-line olarak veya bu formların ıslak imzalı çıktıları Kooperatif Yönetim Kuruluna 
elden teslim veya posta ya da kargo ile gönderilmek suretiyle yapılabilir, internet üzerinden 
yapılan başvurularda, ıslak imzalı formun da makul süre içinde Yönetim Kurulu'na 
ulaştırılması gerekir. 
(3) Kooperatifte 25 yılını doldurup emekli olan ortaklar tekrar üye olamazlar. 
(4) Ortaklığa kabule Yönetim Kurulu yetkilidir. 
Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarma, Ortaklığın Düşmesi, Ölüm, Ortaklığın Devri, 
Ortaklığa Tekrar 
Girme 
Madde 9- (1) Ortaklıktan çıkma ve çıkarma, ortaklığın düşmesi, ölüm, ortaklığın devri, 
ortaklığa tekrar girme ile ilgili işlemler, Anasözleşme'nin 13, 14, 16, 17 ve 18. 
maddelerinde öngörülen şekilde yürütülür. 

 
Ortaklığın Dondurulması Ve Üyeliğin Devamı 
Madde 10- (1) TRT'de çalışmaktayken askere gidenlerin veya ücretsiz izne ayrılanların talebi 
halinde, birikmiş aidatlarını talep etmemeleri kaydıyla, talepleri üzerine üyelikleri dondurulur. 
Bu kişilerin yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, 
üyeliğe ara verdikleri süreye ilişkin aidatları talep edilmeksizin üyeliklerinin devamına karar 
verilir. 
(2) Bu ortakların üyeliklerinin dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını ödemeleri, göreve 
başladıktan sonra 3 ay içinde defaten ödemeleri halinde, ayrı kaldıkları süre emeklilik yardımı 
ve diğer kredilere hak kazanmalarında dikkate alınır. 

 
Dördüncü Bölüm 
Fonların Kurulması, Yönetilmesi Ve Denetlenmesi 
Fonların Kurulması Ve Denetimi 
Madde 11- (1) Ortakların işbu Usul ve Esaslarda belirtilen yardım ve kredilerden 
yararlanması amacıyla Genel Kurul karan ile fonlar kurulabilir. Fonların kaldırılması da 
yine Genel Kurul karan ile olur. 
(2) Fonlar, Genel Kurul kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve 
Kooperatif Denetim Kurulu tarafından denetlenir. 
(3) Kooperatif ortakları, kurulmuş ve kurulacak tüm fonların üyesidir. Bunun için ayrıca 
bir başvuruya ve kabule gerek yoktur. 

(Devamı 47.Sayfada) 

https://trtperko.org.tr/web
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(Baştarafı 46 .Sayfada) 
 
Alacakların Tahsili Ve Muhasebe Kaydı 
Madde 12 (1) TRT Kurumundan çalışan ve Kooperatif ortağı olan üyeler ile ilgili olarak ilgili 
ay için bankaya gönderilen talimat doğrultusunda bankaca üyenin maaş hesabından kesinti 
yoluyla tahsil edilir. 
(2) Talimata göre Bankaca kesintisi yapılan kesiti tutarlarından giriş aidatı, gelir hesabına, 
aylık üye aidat ile kredi taksitleri kesinti tutarları ise bilanço hesaplarında takip edilir. 
Hesap Dönemi (Mali Tablo Ve Raporlar) 
Madde 13- (1) Kooperatifin hesap dönemi bir takvim yılı olup, her yılın hesap ve işlemleri 
takvim yılı sonunda bitirilir. 
(2) Her üç ayda ve yılda kooperatifin ticari bilançosunu, gelir ve gider durumu ile kar ve 

zarar hesaplarını ve dönem içinde yapılan işler ile müteakip dönemde yapılacak hizmet ve 
işlemleri kapsayan bir faaliyet raporu yönetim kurulunca hazırlanır. 
(3) Yıllık bilanço ve gelir-gider tablosu ile hesap dönemine ilişkin faaliyetlerini ve sonraki 

dönem hakkında görüş ve önerileri ile alınması gereken önlemleri içeren faaliyet raporunu, 
dönemi takip eden cari dönemin ilk altı ayında (Ocak-Haziran) içerisinde yapılacak olan 
Olağan Genel Kuruluna sunulur. 
(4) Genel Kurulda kesinleşmiş ve ibra edilmiş mali tablolar üyelerin bilgilendirilmesi için 

web sitesinde yayımlanır. 
 
Beşinci Bölüm Emeklilik 
İsteğe Bağlı Emeklilik Ve Üyelikten Erken Ayrılma 
Madde 14- (1) Kooperatif ortaklığında 25 yılını dolduran ve ortaklıktan doğan 
yükümlülüklerini yerine getiren üye, isteği halinde emekliliğe hak kazanır. Bu şekilde 
emekliliğe hak kazanan üyeye, birikmiş aidatının yanı sıra, bu aidatın neması karşılığı 
emeklilik ikramiyesi (yardımı) ödenir. 
(2) İstifa veya çıkarma gibi sebeplerle Kooperatif ortaklığı sona erenler emeklilik 

ikramiyesine (yardımına) hak kazanamaz; bu kişilere birikmiş üye aidatlarının %40'ı ödenir. 
(3) Ortaklıkta 25 yılı dolmadan vefat eden ortakların yasal mirasçılarına, vefat eden üyenin 
brikmiş aidatının tamamı ile neması herhangi bir kesinti yapılmadan ödenir. 
(4) Kooperatif ortaklığında 25 yılını doldurmadan, Kurumdan emekli olan ortaklara 
birikmiş aidatının yanı sıra bu birikmiş aidatın nemasının %50'si ödenir. 
(5) 1 yılını doldurmadan istifa eden ortaklara birikmiş aidatları ve neması ödenmez. 
(6) Bu esasların ne şekilde uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 
Altıncı Bölüm 
Geri Ödemeli Nakdi Yardımlar 

 
Nakdi Yardım Türleri Ve Yardıma Hak Kazanmak İçin Gereken Koşullar 
Madde 15- (1) Kooperatif ortakları, üyeliğe girişlerini takiben 8 ay boyunca aidat 
ödedikten takdirde nakdi yardım başvurusunda bulunmaya ve nakdi yardım kullanmaya hak 
kazanırlar. 
(2) Ortaklara verilecek nakdi yardım türleri şunlardır: 

a. Acil nakdi yardım 
b. Ek nakdi yardım 
c. Konut nakdi yardımı 
d. Doğal afet nakdi yardım 
(3) Gelişen koşullara ve talebe göre, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul 

karan ile yeni nakdi yardımlar ihdas edilebilir. 
(4) Verilen nakdi yardımlara faiz oranı, günün koşullan dikkate alınmak suretiyle Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 
 
Nakdi Yardım Başvurusunda Bulunma Ve Geri Ödemeler 
Madde 16- (1) En az 8 ay aidat ödeyen üye, belirlenen limitler dahilinde nakdi yardım 
başvurusunda bulunabilir. Bu başvurunun, içinde bulunulan ayın en geç 10'una kadar 
yapılması halinde başvuru o ay için; bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise takip eden 
ay için değerlendirmeye alınır. 
(2) Başvurular, https://trtperko.org.tr/web sitesinde yer alan formlar doldurulmak suretiyle 
on-line olarak yapılır. Ayrıca, başvuru formu doldurularak ıslak imzalı olarak da başvurabilir. 
(3) Sistem üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru formunda belirtilen koşullar kabul 
edilmiş olur. 
(4) Tahsis edilen nakdi yardımın geri ödemeleri, üyelerin maaşlarını aldıkları banka 
hesaplarından otomatik ödeme yoluyla tahsil edilir. Buna ilişkin hususlar, başvuru formunda 
ayrıntılı olarak belirtilir. 
(5) Tüm başvurular, sistem üzerinden yapılan başvuruların sırası dikkate alınarak 
değerlendirilir. 
(6) Talepler, bu amaçla oluşturulan fonun kaynakları ölçüsünde karşılanır. 
(7) Geri ödemelerini ve üyelik yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren 
ortaklar birden fazla nakdi yardım başvurusunda bulunabilir. 
(8) Nakdi yardımlar, ilgili ayın 20 veya 2l'inde ortağın bildireceği banka hesabına yatırılır. 
(9) Nakdi yardım geri ödemeleri, takip eden ayın l 5'inde maaş ve/veya maaş ek hesabından 
kesinti suretiyle yapılır. 
(10) Nakdi yardım miktarları, geri ödeme tutarları ve vadeleri, Yönetim Kurulu'nun teklifi 
üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki 
verebilir. 

 
Alınan Nakdi Yardımın Bakiye Taksitlerinin Defaten Ödenmesi: 
Madde 17- (1) Üyenin, kullanmakta olduğu nakdi yardımın son 3 aylık taksitini defaten 
ödemesi halinde, gider payı alınır. Ayrıca üye yeniden nakdi yardım kullanabilir. Yararlanılan 
nakdi yardımın daha erken (son 3 aydan daha önce) kapatılması halinde ise gider payı 
alınmaz, ayrıca üye 3 ay süreyle nakdi yardımdan yararlanamaz. Bu kapsamdaki ödemenin, 
içinde bulunulan ayın en geç 9'una kadar yapılması ve 16. maddeye uygun olarak 
başvuruda bulunulması halinde yeni nakdi yardım talebi değerlendirmeye alınır. 
(2) Üyenin nakdi yardım borcunu zamanında ödememesi halinde, üyeye sistemde kayıtlı olan 
telefon numarası üzerinden mesaj gönderilerek, borcunu bir ay içinde ödemesi gerektiği 
bildirilir, bu husus ayrıca bir yazı veya kayıtlı e-posta adresi üzerinden de iletilir. Verilen süre 
içinde de borç ödenmez ise, borcun tahsili için gerekli yasal yollara başvurulur. Bu durumda 
uygulanacak aylık gecikme cezasını belirlemeye, günün koşullarını dikkate alarak Yönetim 
Kurulu yetkilidir. Yasal yollara başvurmak dolayısıyla yapılan masraflar ilgiliden ayrıca 
tahsil edilir. 

(3) Hakkında yukarıda belirtilen şekilde yasal yollara başvurulan üye, borcun tahsilini takip 
eden 6. ayın sonunda yeni nakdi yardım kullanmaya hak kazanabilir. 

 
Acil Nakdi Yardım Ve Ek Nakdi Yardım 
Madde 18- (1) Kooperatife üye olan ve 8 (sekiz) ay boyunca üyelik yükümlülüklerini eksiksiz 
olarak yerine getiren her ortak sekizinci ayın sonunda, önceden belirlenen ve web sitesi'nden 
ilan edilen koşullar dahilinde acil nakdi yardımdan yararlanabilir. 
(2) Ortakların, işbu Usul ve Esaslar'da belirtilenler dışında ve onlara ek olarak Yönetim 
Kurulu'nca belirlenecek koşullar dahilinde ek nakdi yardımdan yararlanma hakkı vardır. 
(3) Acil nakdi yardım ve ek nakdi yardım, ortakların talebi doğrultusunda 10-15-18 ay vade 
ile verilir. 

 
Konut İçin Nakdi Yardım 
Madde 19- (1) Tapu tescil tarihi itibariyle Kooperatifte en az 5 yıl üyeliği bulunan ve 
üyelik yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmiş olan ortaklara talepleri halinde, 10 
yılda bir defaya mahsus olmak üzere, kendisi ve eşi adına aldıkları konutlar için nakdi yardım 
verilir. Alınan gayrimenkule ilişkin tapu kaydı başvuru ekinde sunulur. 
(2) Konut nakdi yardımı ortakların talebi doğrultusunda 10-15-18 ay vade ile verilir. 
(3) Üyenin konut nakdi yardımından yararlanabilmesi için tapu, kooperatif ortaklık pay 
senedi veya E-devlet üzerinden Koopbis sisteminden alınan belgeyi başvurusunun ekinde 
sunması gerekir. 
(4) Konut nakdi yardımın miktarı ve geri ödeme koşullan, Yönetim Kurulu'nun teklifi 
üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. 

 
Doğal Afet Nakdi Yardımı 
Madde 20- (1) Yangın, sel, deprem, terör gibi afetlere maruz kalan ortaklara, resmi 
makamlardan alacakları belgeler ile bu durumu belgelemeleri halinde doğal afet nakdi 
yardımı yapılır. 
(2) Nakdi yardımın miktarı ve geri ödeme koşullan, Yönetim Kurulu tarafından günün 
koşulları dikkate alınarak belirlenir. 

 
Yedinci Bölüm 
Sosyal Yardımlar 

 
Sosyal Yardım Türleri Ve Hak Kazanmak İçin Gereken Koşullar 
Madde 21- (1) Kooperatife ortak olan her üye sosyal yardıma hak kazanır. 
(2) Sosyal yardımlar Defin Yardım ve Maluliyet Yardımından ibarettir. 
(3) Bu yardımlar karşılıksız olarak yapılır. 
(4) Giriş aidatının beş katı tutarındaki meblağ Sosyal Yardım Fonu'na gelir olarak 
kaydedilir. 

 
Defin Yardımı 
Madde 22- (1) Ortakların birinci derece akrabalarının (Anne- Baba- Eş ve Çocuklar) ölümü 
halinde bir defaya mahsus olmak ve her bir takvim yılında bir kereden fazla olmamak 
kaydıyla defin yardımı yapılır. 
(2) Ortağın bu yardımdan yararlanabilmesi için, ölümü takip eden 6 ay içinde bir dilekçe ile 
Kooperatif Yönetim Kurulu'na başvurması ve dilekçesinin ekinde ölüm olayının ispatına 
elverişli belgelen sunması gerekir. 
(3) Defin Yardımı karşılıksız olup miktarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 
Maluliyet Yardımı 
Madde 23- (1) Aşağıdaki hal ve şartlarda ortaklara maluliyet yardımı ödenir: 
Maluliyet Yardımı: Üyelerden, kaza, sakatlık veya tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle 
fikren veya bedenen çalışamayacak duruma gelerek görevlerinden ayrılanlar ve bu 
durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden alacakları rapor ile belgelendirenler malul sayılır. 
Malul olanlara başvuruları halinde, bir kereye mahsus olmak üzere, rapor tarihindeki birikmiş 
aidat tutarları ile emeklilik esas tutarlarının yanı sıra giriş aidatının 5 katı tutarında maluliyet 
yardımı ödenir. 

 
Yedinci Bölüm Çeşitli Hükümler 
Personel İstihdamı Ve Hizmet Alımı 
Madde 24- (1) Kooperatif Yönetim Kurulu, kanuni yükümlülükler, çerçevesinde, 
Kooperatif işlemlerinin yürütülmesi için gerekli sayıda personeli istihdam eder veya gerek 
gördüğü alanlarda hizmet satın alır. 
(2) Yönetim Kurulu, personel istihdamı ve hizmet alımı için ihtiyaç duyduğu ödeneği, 
hazırlayacağı bütçe ile Genel Kurul'a sunar. 

 
İbrasızlık Hali 
Madde 25- (1) Yönetim ve/veya Denetim Kurullarının ibra edilmemeleri halinde Genel Kurul 
yeni Yönetim ve Denetim Kurulunu seçer. Bu Kurul İbrasızlık konularını en geç üç ay içinde 
inceler veya inceleterek sonuçlandırır. Suç oluşturacak usulsüzlük veya yolsuzluk tespit 
ederse ilgili mercilere bildirir. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmaz ise, 
bu durum üyelere bildirilir. 

 
Ortakların Bildirim Ve Kooperatif Zararına Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü 
Madde 26- (1) Kooperatif ortakları işbu Usul ve Esaslar'da öngörülen haklardan 
yararlanmak için gereken bilgi ve belgelerin yanı sıra; iletişim bilgilerinde meydana gelen 
değişiklikleri en geç bir ay içinde Kooperatif Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. 
(2) Ortakların gerçeğe aykırı beyan ve belgelere dayanarak kredi veya sosyal yardımdan 
yararlandıklarının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler ticari faizi ile birlikte geri alınır. 
Gen alınan tutar ve faizi, ödemenin yapıldığı hesaba gelir kaydedilir. Bu üyeler, haksız 
ödemelerin kendilerinden tahsilini takiben iki yıl boyunca kredi talebinde bulunamazlar. 
(3) Ortaklar, Kooperatifin zararına olabilecek her türlü davranışlardan kaçınmakla 
yükümlüdürler. 

 
Mevzuatın Kabulü 
Madde27 
Kooperatife üye olanlar ve fonlara katılanlar gerek Kooperatif Ana Sözleşmesi gerekse işbu 
Usul ve Esaslar'da yer alan hükümleri kabul etmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak 
Üyelik Başvuru Formu'nda bu husus açık bir şekilde belirtilir. 

(Devamı 48.Sayfada) 



SAYFA: 48 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 27 TEMMUZ 2022 SAYI: 10626 
 

 
 

 

(Baştarafı 47 .Sayfada) 

 
İl Temsilcileri 
Madde 28- (1) TRT'nin taşra teşkilatının bulunduğu illerdeki üyeler ile Kooperatif arasındaki 
ilişkilerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere her ilde bir temsilci belirlemeye Yönetim 
Kurulu yetkilidir. 
(2) il temsilcilerinin Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Ankara'ya gelmeleri halinde, 

yol ve konaklama giderleri ile yevmiyeleri Kooperatif tarafından karşılanır. Bu ödemelerin 
limitlerini belirlemeye Yönetim Kurul Yetkilidir. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 29- 07.08.2021 tarihli Olağan Mali Genel Kurul'da kabul edilerek yürürlüğe giren 
Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 30- (1) İşbu Usul ve Esaslar, 25.06.2022 tarihli Olağan Mali Genel Kurul'da kabul 
edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 
Yürütme 
Madde 31- (1) İşbu Usul ve Esasları S.S. Yayın Tüketimi Kooperatifi Yönetim Kurulu 
yürütür. 

(17510697) 

 


