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KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEKLERİ 

 
Kooperatifçilik Proje Destekleri, kooperatif ve üst 

kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak 

projelerine hibe desteklerini içermektedir. 

 

Kooperatifçilik proje desteklerinde 

Üretim ve istihdama katkı,  

Kooperatif faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin 

sağlanması,  

Teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden 

yararlanılması, 

Bireysel tasarrufların kooperatif girişimcilik 

modelleri ile ekonomiye kazandırılması 

 

hedeflenmektedir.  

 



KOOPERATİFÇİLİK PROJE  

DESTEK KONULARI 

Kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak 

projelerinde 

Makine ve/veya ekipman alımı, 

Kooperatif ortaklarının en az %90’ının kadın olması 

durumunda yaşlı ve engelli bakım merkezleri, kreş 

ve gündüz bakımevinin demirbaş eşya nitelindeki 

yatırım malı harcamaları 

Projelerde istihdam edilecek nitelikli personel 

ücretleri 

Kooperatiflerin faaliyet konularına göre Bakanlıkça 

hazırlanan Destek Kılavuzu’nda belirlenecek diğer 

harcamalar 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tarafından hibe olarak 

karşılanabilir. 



KOOPERATİF PROJE  

DESTEK TUTARLARI 

Kooperatiflerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

karşılanacak Kooperatif Proje Destekleri her bir proje için 

Mal alımlarında 200 bin TL’yi 

Hizmet alımlarında 300 bin TL’yi 

Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 

30 bin TL’yi, iki personel için 60 bin TL’yi geçemez. 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tarafından hibe olarak 

karşılanabilir. 



KOOPERATİF PROJELERİNDE  

HİBE DESTEK ORANLARI 

Kooperatifçilik proje desteklerinde hibeye esas proje 

tutarının 

Kalkınmada öncelikli yörelerde %75’i 

Diğer bölgelerde %50’si 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanır. 

 

 

Kadın kooperatiflerinin hibe desteği kazanan projelerinde 

bölge ayrımı yapılmaksızın, hibeye esas projenin %75’i 

Bakanlık tarafından karşılanabilir. 

 

Nitelikli personel harcamalarının %100’ü bölge ayrımı 

yapılmaksızın Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Ancak 

destek 2 personeli geçemez. 



DESTEKLENMEYEN GİDERLER 

Kooperatifçilik proje desteklerinde 

Her türlü borç ödemeleri, 

Faiz giderleri 

Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama 

ve giderler, 

Kur farkı giderleri, 

Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri, 

Bankacılık giderleri, 

Her türlü vergi ve sigorta giderleri ve cezaları, 

Makine ve ekipman hariç ikinci el mal alım giderleri 

Proje yönetimi ve danışmanlık giderleri, 

Arazi, arsa ve bina alım giderleri, 

Her türlü bina yapım ve onarım giderleri 

 

hibe almaya hak kazanmış proje bütçesinde desteklenmez. 



KOOPERATİF PROJE DESTEKLERİNDE 

BAŞVURU DÖNEMLERİ 

Kooperatifçilik proje desteklerinde proje başvuru 

dönemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca duyurulur. 

 

Kooperatif Proje Destekleri için Bakanlık tarafından bir 

yılda en fazla üç dönem çağrıya çıkılabilir. 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatif Proje 

Desteklerinin uygulanacağı illeri Destek Kılavuzu’nda 

belirleyebilir. 



KOOPERATİF PROJE BAŞVURULARI  

VE DEĞERLENDİRME 

Kooperatifçilik proje destekleri için başvurular Gümrük 

ve Ticaret İl Müdürlükleri’ne yapılır. 

 

Proje Başvuruları, Kooperatifçilik Projeleri Destek 

Kılavuzu’nda belirlenen puanlama cetveline tabi tutulur. 

 

Kooperatifçilik desteği için başvuran projeler, Gümrük ve 

Ticaret İl Proje Yürütme Birimi’nin teklifi, İl Proje 

Komisyonu’nun olumlu görüşü üzerine Bakanlık Merkez 

Proje Komisyonunca değerlendirilir ve karara bağlanır. 

 

Program kapsamında hibe desteğine hak kazanan 

kooperatifler başvurdukları proje konusunda beş yıl 

içinde hibe desteği başvurusunda bulunamaz. 


