Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir,
Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
Dayandığı Kanun:12.04.1990 - 3624
İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Bütçesinin Gelirleri ve Giderleri

Madde 0003: Tanımlar
Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Genel Kurul: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Genel Kurulu’nu,
İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı İcra Komitesi’ni,
Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nı (kısa adı KOSGEB olarak anılacaktır),
Merkez ve Enstitüler: Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri
bünyesinde veya çevresinde yer alacak, sanayi entegrasyonunu sağlayacak
Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, İhtisas Merkezleri ve Enstitüleri,
Danışmanlık Merkezleri, Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ve Enstitüleri
ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi kesiminin ortak istifadelerine yönelik TestAnaliz ve Kalite Kontrol Laboratuarları ve Atelyelerini,
İşletmeler: Günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre işletmelerin büyüklük ve
mahiyetleri gözönüne alınarak, Bakanlar Kurulunca değiştirilebilecek şekilde İmalat
Sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri küçük sanayi
işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri orta ölçekli sanayi
işletmelerini,
Bütçe: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
bütçesini,
Gelir Hesabı: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı adına bir kamu bankası nezdinde açtırılan ve Başkanlığın gelirlerinin
toplandığı hesabı,

Kuruluşun Gelir Kaynakları: 3624 sayılı Kanunun 20.06.2001 tarih ve 4684 sayılı
Kanunun 11 inci maddesi ile değişik 14 üncü maddesinde belirtilen gelir kaynaklarını,
Kanun: 20.06.02001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yapılan
değişiklikleri de ihtiva eden 12.04.1990 tarih ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunu,
ifade eder.
Madde 0008: Gelir Kaynakları
Başkanlık Bütçesinin Gelir Kaynakları Kanun’da belirtildiği üzere;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler,
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas
karlarının binde 1’i nispetinde ödeyecekleri aidatlar,
Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların
kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 2’si nispetinde ödeyecekleri
aidatlar,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde 2’si nisbetinde
ödeyeceği aidat,
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık
gelirinin yüzde 2’si nispetinde ödeyeceği aidat,
Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler,
Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış
hasılatlarının yüzde 1’i oranında ayrılacak pay,
Dış kaynaklardan sağlanan krediler,
Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan
kaynaklanan sair gelirlerdir.
Yukarıda sıralanan gelir kaynaklarından tahsil edilen paralar, KOSGEB adına kamu
bankalarının birisinde açılan hesapta toplanır.

Madde 0009: Beyan
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği üzere;
"b" ve "c" bentleri gereği her yıl T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından
güncellenmiş listesi bildirilecek 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıklar ile Sermayesinin
yüzde 50’sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankalar kurumlar vergisine
matrah olan yıllık karlarından aktarılacak miktarı,
"d" ve "e" bentlerinde yer alan kuruluşlar bir önceki yılda sağladıkları gelirlerinin
belirlenmesini müteakip ödeyecekleri aidatı,
"g" bendinde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyetlerince
yapılan arsa satışlarının gerçekleşmesini müteakip, KOSGEB’e aktarılacak
payı, en geç bir ay içerisinde, KOSGEB’e beyanda bulunurlar.

Madde 0010: Ödeme Yeri ve Zamanı
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen gelir kaynaklarına ait;
"a" bendinde yer alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler,
Maliye Bakanlığınca belirlenen ilkeler, harcama programları ve serbest bırakma
oranları dahilinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce
KOSGEB’in bir kamu bankasında açacağı hesabına aktarılır.
"b" bendinde yer alan Teşekkül, Müessese ve Bağlı Ortaklıkların Kurumlar Vergisi
beyanını müteakip KOSGEB’e aktaracakları Kurumlar Vergisi matrahına esas karlarının
binde 1’i tutarındaki aidatları, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksit
halinde KOSGEB’in bir kamu bankasında açacağı hesabına aktarılır.
"c" bendinde yer alan Bankalar tarafından Kurumlar Vergisine matrah olan yıllık
karlarının yüzde ikisi tutarındaki aidatları Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit
taksit halinde KOSGEB’in bir kamu bankasında açacağı hesabına aktarılır.
"d" ve "e", bentlerindeki kuruluşlarca yıllık aidat tutarları Mayıs ve Ekim aylarında
olmak üzere iki eşit taksit halinde KOSGEB’in bir kamu bankasında açacağı hesabına
aktarılır.
"f", "h" ve "i" bendi gereğince Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında
alınacak ücretler, dış kaynaklardan sağlanan kredilerden KOSGEB’e aktarılacak
tutarlar ve yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan
kaynaklanan sair gelirler KOSGEB’in bir kamu bankasında açacağı hesabına aktarılır.

"g" bendi gereğince Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetlerince
arsa satış hasılatlarından aktarılacak yüzde 1 oranındaki pay KOSGEB’in bir
kamu bankasında açacağı hesabına aktarılır.
Ödenen aidatlar yukarıdaki Kurum ve Kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak
kaydedilir. Başkanlık bütçesinin gelirleri ile ilgili alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 0012: Bütçenin Kullanım İlkeleri ve Giderler
Başkanlık Bütçesi Kanun’un 12 nci maddesinde yer alan;
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden,
Başkanlığın amaçları doğrultusunda uygun kalite ve standartlarda üretimin temini,
modern ve gelişmiş üretim teknolojilerinin uygulanmasının sağlanması için merkez ve
enstitüler şeklinde teşkilatlanma ile danışmanlık, yönlendirme, rehberlik, eğitim
hizmetlerinin yerine getirilmesi,
Merkez ve enstitüler için gerekli ekipman, atelye ve laboratuvar araç ve gereçlerinin
yurtiçi ve yurtdışından tedarik edilmesi,
Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin genel sanayi politikalarına göre
rehabilite, reorganize ve entegre edilmesi, yeni teşebbüslerin teşviki ile bu
entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirilmesi, yabancı finansman ve teknoloji
katkısı imkanlarının araştırılması, teşebbüslere bu konudaki devlet destek ve
katkılarının planlanması,
İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve
stratejilerin belirlenmesi ve uygulamaya yönelik tekliflerin hazırlanması,
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulmasını,
geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen alınan kararların uygulamaya konulması,
İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında ve müteşebbislik eğitimi gibi
konularda destek sağlanması,
İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme,
laboratuar, atelye araçları ve hammaddelerinin uygun görülecek esaslar dahilinde
temin edilmesi,
İşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanması ve özellikle ihracatı konusunda gerekli
düzenlemeler ile uygulanmasına yönelik rehberlik ve destekleme faaliyetlerinin
yürütülmesi, bu konu ile ilgili olarak alınan kararlar istikametinde teşkilatlanılması,

Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa
bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar, ihtisas merkezleri, uygulamalı teknik eğitim
merkez ve enstitüleri arasında koordinasyonun temin edilmesi,
İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi
derneklerin istedikleri yatırım projelerinin teknik ve ekonomik açıdan hazırlanması
veya hazırlattırılması, bunların değerlendirilmesi, finansman ihtiyaçları konularında
danışmanlık yapılması, sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde
rehberlik hizmeti verilmesi,
İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanun’a tabi
derneklerin verimliliklerinin artırılmasına yönelik olarak kapasitelerinin tesbiti, tam
kapasite ile çalışmalarının temin edilmesi bakımından bunların üretimlerinin ve
pazarlama imkanlarının geliştirilmesinde yardımcı olacak hizmet birimlerinin
kurulması, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimlerinde kullanacakları mamul
veya yarı mamul malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden temin etmeleri,
büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını
karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemin yerleştirilmesi ile küçük
ve orta ölçekli sanayi kesimi için ihracat imkanı sağlanması,
İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularının tesbiti ve bu konularda uygulamaya
yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel ve
teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalışmaları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin
çalışmalarını etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, diğer ülkelerde
benzeri çalışmaları yapan kuruluşlarla uluslararası organizasyonların faaliyetlerini de
izleyerek küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel
araştırmaların yapılması, bu işletmelerin ihtiyacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara
yardımcı olacak her türlü bilgiyi ihtiva eden bilgi işlem sisteminin oluşturulması ve
hizmete sunulması,
Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde yer alan sanayi
işletmelerinin rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik hizmetler
verilmesi,
Küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda gerek üretim, gerekse araştırma, geliştirme
konularında başarılı çalışmaları olan kişi ve kuruluşların teşvik edilmesi,
ödüllendirilmesi, bu başarılı çalışmaların sanayiye uygulanması konusunda yardımcı
olunması,
Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı
sermayeli şirketlerin kurulması, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı
sağlayacak kaynakların temin edilmesi ile yurtiçinden veya dışından kaynak
sağlanması,
İcra Komitesi’nce Kuruluşun amacına uygun olarak belirlenecek sair konularda işlem
tesis edilmesi,

Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki uygulama
aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözülmesinin temin edilmesi,
gibi görevlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği;
Personel harcamaları,
Çeşitli taşınmaz mallar, makine, ekipman, taşıt araçları, büro donanımı, demirbaş
satın alımı ile proje, araştırma ve benzeri çalışmaların yapılması, uzman istihdamı,
teçhizat kiralanması ve benzeri Başkanlık faaliyetlerinin gerektirdiği dışarıdan
sağlanan fayda ve hizmetlerin temini, yer kiralanması
gibi amaçlar ile Kuruluş Kanunu’nda öngörülen diğer hizmetlerin yerine getirilmesi için
kullanılır.
Yukarıda belirtilen hükümlere göre yapılacak giderlerden yatırım niteliğinde olanlar
yıllık programla ilişkisinin kurulması amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına
bildirilir.

