
KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü

T.C.
KÜÇÜK VE ORTAÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adres:Mehmet Ali Paşa Mah. Adnan
Menderes Bulvarı No:11 İzmit/KOCAELİ

Tel: 0 312 595 2541 Ayrıntılı bilgi için irtibat: Keziban ÇELİK(KOBİ Uzmanı)
Faks: 0262 311 02 49 E-Posta: keziban.celik@kosgeb.gov.tr
Çağrı Merkezi: 444 1 567 Elektronik ağ: www.kosgeb.gov.tr

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.Evrak teyidi http://ebelge.kosgeb.gov.tr adresinden
6529edde-87b8-4734-876e-67d5ea2e089b kodu ile veya aşağıdaki karekod okutularak yapılabilir.

Sayfa 1 / 3

Sayı: 46783721-110.99 -E.660 27.03.2020
Konu: COVİD-19 Ürün Listesi

KOCAELİ SANAYİODASINA

KOSGEB tarafından “Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak açıklanan
Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler
kapsamında; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında aşağıdaki listenin Uygulama
Esaslarında düzenlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünler Listesi için belirlenen
usule ve teknoloji alanına bakılmaksızın eklenerek destek programının 1’inci maddesi birinci
fıkrası (b) bendi için uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesi kararı alınmıştır.
Buna göre;
a)Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve başkanlık tarafından belirlenen Cari
İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürünleri üretmek üzere işletmeler
başvurabilir. Listeye aşağıdaki tabloda yer alan ürünler eklenmiş olup, Listede yer alan ürünler
Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek
üzere projelendirilmelidir.
b)Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi ve işletmenin paydaş
ile işbirliği yaparak başvuru yapması esastır. Paydaş tanımı içerisinde yer alan işletmeler
18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile tespit edilen sektör sınırı gözetilmeden Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek ve
tüzel kişi statüsündeki işletmelerdir. Paydaş olabilecek işletme; yıllık olarak hesaplanan
verilerine göre, son iki yıllık mali durumları ve çalışan sayıları 18/11/2005 tarihli ve 2597 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen orta ölçekli işletmeyi veya ilgili
yönetmelikte belirtilen sınırları alan büyük ölçekli işletmeyi ifade eder. Paydaşın kamu
kurum/kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın
üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme
vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 1) Uzlaşı
belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi,
tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler,
ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve
süreye dair hususlar da yer almalıdır. 2) Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü
satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan
rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini
takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi
beklenir. 3) Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan
işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz. 4) Başvuru yapan
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işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın
alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez. c) Paydaşın
kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve
niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.

Bahse konu programın üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

.

Ürün HS6/GTİP Kodu HS6/GTİP Tanımı
Dezenfektanlar 290512 Propan1ol (propil alkol) ve

propan2ol (izopropil
alkol)

340290 Diğer yıkama, temizleme
müstahzarları

380894 Dezenfekte ediciler
Kolonya 330300900011 Kolonyalar
Koruyucu Elbise 621132 Erkek/erkek çocuk için diğer

giyim eşyası;
pamuktan

621133 Erkek/erkek çocuk için diğer
giyim eşyası; sente
tik/suni lifden

621142 Kadın/kız çocuk için diğer
giyim eşyası; pamuktan

621143 Kadın/kız çocuk için diğer
giyim eşyası; sente
tik/suni lifden

621149 Kadın/kız çocuk için diğer
giyim eşyası; dokuna
bilir diğer maddeden

Koruyucu
Gözlük

900490 Diğer gözlükler

Maske 630790981011 Tıbbi maskeler (bir
kullanımlık); dokunmamış
mensucattan; örme veya
kroşe HARİÇ

Eldiven 401511000000 Cerrahide kullanılan eldiven
(sertleştirilmemiş vulkanize
kauçuktan)
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İbrahim USTAÖMER
Müdür


