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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
  MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; işletme sınıfı ve KOBİ vasfını belirten bilgi veya 

belgenin oluşturulması çerçevesinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ait usul ve esasların 

düzenlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, işletme sınıfı ve KOBİ vasfını belirten bilgi veya belgenin 

oluşturulması için uygulanacak alt düzenleyici işlemleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının t 

bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede yer alan; 

a ) Bilgi: İşletme sınıfı ve KOBİ vasfını belirten her türlü işlenmiş veriyi, 

b ) Belge: Ek-1’de yer alan KOBİ belgesini ve Ek-2’de yer alan büyük işletme belgesini, 

c ) Büyük işletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük 

ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te 

tanımlanan KOBİ vasfına sahip işletmeler haricindeki işletmeleri, 

ç ) İşletme: Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanmış olan gerçek veya tüzel kişilikleri,  

d ) KOBİ: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yer alan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri, 

e ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını, 

f ) KOSGEB veri tabanı: İşletmelerin kayıt altına alındığı veri tabanını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilgi ve Belge Talepleri 

 

Bilgi ve Belge Talepleri 

MADDE 5 - (1) Kurum ve kuruluşlardan gelen işletmelerin sınıf ve KOBİ vasfına dair bilgi 

talepleri Başkanlıkça uygun görülmesi halinde; KOSGEB ile kurum ve kuruluşlar arasında 

imzalanacak veri paylaşım protokolünde belirtilecek şartlar ve yöntemler doğrultusunda ve/veya 

İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Bilgisinin Paylaşımına Ait Taahhütname yoluyla karşılanır. Karşılıklı 

veri paylaşımının yapılmadığı, bilgi akışının KOSGEB’den tek yönlü sağlandığı durumda Ek-3’de 

yer alan İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Bilgisinin Paylaşımına Ait Taahhütname yoluyla veri 

paylaşımı yapılır. 

(2) KOBİ belgesi ile büyük işletme belgesi düzenlenecek işletmelerin KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı olması gerekir.  

(3) Gerçek kişiler, münferiden veya vekalet yoluyla yetkili oldukları işletmeler için e-devlet 

üzerinden giriş yaparak belge talebinde bulunurlar. KOBİ vasfına sahip işletmeler için Ek-1’de yer 
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alan KOBİ belgesini, KOBİ vasfına sahip olmayan işletmeler için ise Ek-2’de yer alan büyük işletme 

belgesini elektronik ortamda temin ederler.  

(4) Düzenlenen her bir belgeye elektronik ortamda bir numara verilir ve işletmenin vergi 

kimlik numarası (VKN) / Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCKN) ile ilişkilendirilir. 

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

MADDE 6 - (1) Belgelerde yer alan işletme sınıfı ve KOBİ vasfı bilgileri, her yıl önceki iki 

yıla ait onaylanmış mali yıllara ilişkin ilgili kurumlardan verilerin temin edilmesinden sonra “Küçük 

ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine göre belirlenir. İlgili kurumlardan veri temin edilememesi durumunda işletmelerin 

beyan ettiği veriler dikkate alınır. 

(2) Paylaşılan bilgi veya belgelerin geçerlilik tarihi, gerçek usulde/basit usulde gelir vergisi 

mükellefi işletmeler için Mart ayı sonu, kurumlar vergisi mükellefi işletmeler için Nisan ayı sonudur.  

 Sorumluluk 

MADDE 7 - (1) İşletmenin beyan ettiği verilerle ilgili yasal sorumluluk işletmeye aittir. 

(2) KOSGEB’in, işletme sınıfı ve KOBİ vasfı bilgilerinin üretilmesi için ilgili kurumlardan 

temin ettiği veya işletmelerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü 

bulunmamakta ve bu verilerden kaynaklanabilecek ihtilaflarda herhangi bir taraf sıfatı da 

bulunmamaktadır. 

Yürürlük 

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge, KOSGEB Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür. 

 

EKLER:  

1 – KOBİ Belgesi 

2 – Büyük İşletme Belgesi 

3 – İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Bilgisinin Paylaşımına Ait Taahhütname 
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Ek-1 
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Ek-2 

 

    T.C.                  Belge No:Yıl/Sıra no 

 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 

    GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

                      İDARESİ BAŞKANLIĞI 
 

 

BÜYÜK İŞLETME BELGESİ 

 

 

 

İşletme Adı           : 

 

Vergi Kimlik Numarası (VKN)         : 

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN)  : 

 

 

 

KOSGEB veri tabanında yer alan …. ve …. yılları verilerine göre işletme, büyük işletme 

sınıfındadır. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Bu belge ../../…. tarihine kadar geçerlidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bu belge, işletmenin talebine istinaden, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. İşletmenin beyan ettiği verilerle ilgili yasal 

sorumluluk işletmeye aittir. 

**Bu belge ilgili kurumlardan temin edilen veriler kullanılarak ../../…. tarihinde üretilmiştir. 

***Bu belgenin doğruluğu https://edevlet.kosgeb.gov.tr/KOBİbelgesidoğrulama adresinden “Doğrulama Kodu” ile 

kontrol edilebilir. 

Doğrulama Kodu: 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME  

İDARESİ BAŞKANLIĞINA 

 

Kurumumuza ait süreçlerde kullanılan ve KOSGEB tarafından işletme sınıfı ve KOBİ vasfı 

bilgisine, web servis vasıtası ile entegrasyon işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak; 

1. KOSGEB tarafından sağlanan entegrasyona, KOSGEB tarafından kabul gören bir güvenli 

iletişim kanalından erişmeyi, 

2. Entegrasyon kapsamında temin edilen işletme sınıfı ve KOBİ vasfı bilgisini Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve meri mevzuat kapsamında yalnızca kurumumuz iş ve işlemlerinde 

kullanacağımızı,  

3. Taahhütnamenin sonlandırılması durumunda, KOSGEB’den entegrasyon desteği kapsamında 

aldığımız belge ve yazılım bileşenlerini (kullanıcı adı, şifre, erişim bilgileri vb.) KOSGEB’e iade 

edeceğimizi ve kurumumuza ait fiziksel ve elektronik ortamlarından imha edeceğimizi, ancak 

tabi olduğumuz Kanunlarda belirlenmiş bir zamanaşımı süresi bulunuyorsa, ilgili kanundan 

kaynaklı zamanaşımı sürelerini müteakip imha edeceğimizi,  

4. KOSGEB tarafından sağlanan işletme sınıfı ve KOBİ vasfı bilgisini tabi olduğumuz mevzuat 

gereği paylaşılması gerekli taraflar hariç üçüncü kişiler ile işletme yetkilisi veya işletmenin 

yetkilendirdiği kişinin açık rızası olmaksızın paylaşmayacağımızı, işletmenin açık rıza beyanının 

alınmış olması ile işletmenin yetkilisinin aynı zamanda o işletmenin temsile yetkili imza yetkilisi 

olup olmadığı veya işletme tarafından hukuken yetkilendirildiği hususunda KOSGEB’in bir 

kontrol /teyit yükümlülüğü olmadığını, 

5. İşbu Taahhütname kapsamında entegrasyonun sağlanması için yürütülecek çalışmaların 

kurumumuz tarafından gerçekleştirileceği, KOSGEB tarafından herhangi bir nam altında hak 

talep etmeyeceğimizi,  

6. Entegrasyona ait KOSGEB tarafından yapılan güncellemelerin aşağıda bildirilen e-posta adresine 

bilgi verilmesi durumunda takibinin tarafımızca yapılacağını, 

7. Tereddüt hâsıl olması durumunda KOSGEB kayıtlarının geçerli olacağını, 

8. Aşağıda yer alan Kurum Adı, Adres, İletişim ve Resmi IP Adresi bilgilerinin doğru ve tarafımıza 

ait olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiği tarihten itibaren 10 iş günü 

içerisinde eposta ve/veya yazı ile KOSGEB’e bildirim yapacağımızı, 

 

 

 

 

         

  

Ek-3 

 
 

İŞLETME SINIFI VE KOBİ VASFI BİLGİSİNİN PAYLAŞIMINA AİT TAAHHÜTNAME 
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Kurum Adı:                       

                                      

                                      

                   

Adres ve İletişim Bilgisi:                       

                                      

                                      

                   

Entegrasyon ve 

Güncelleme Bilgisinin 

İletileceği E-posta 

Adresi:                

                   

IP Adresi:     KamuNet ( )  İnternet( )                          

                                      

 

9. İşletme sınıfı ve KOBİ vasfı bilgisi sorgulamasında aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda 

sorgulama yapacağımızı,  

                                        Sorgulama Kriteri 

Veri Başlığı Tür 

İşletme Vergi Kimlik Numarası / TCKN Metin 

 

10.  Sorgulama kriterleri ile yapılan çevrimiçi sorgulama sonucunda dönen bilginin aşağıdaki 

tabloda yer alan bilgiler olacağını, 

                                              KOBİ Bilgisi 

Veri 

Başlığı 

Tür 

İşletme Vergi Kimlik 

Numarası/TCKN 

Sayı 

İşletme Adı Metin 

KOBİ Evet/Hayır 

Ölçek Mikro/Küçük/Orta 

Sonuç KOSGEB Veri Tabanında yer alan …. ve 

…. yılları verilerine göre işletme, 

Mikro/Küçük/Orta büyüklükte/Büyük)  

işletme olarak KOBİ vasfına sahiptir/sahip 

değildir. 

 

Geçerlilik Tarihi Bu bilgi ../../…. tarihine kadar geçerlidir. 
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11. KOSGEB tarafından paylaşılan bilginin; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, işletmenin beyan ettiği 

ve/veya ilgili kurumlardan temin edilen veriler kullanılarak üretildiğini ve verilerle ilgili yasal 

sorumluluğun KOSGEB’e ait olmadığını,   

12. Uygunsuz kullanım ve siber güvenlik anlamında risk oluşturan durumlarda KOSGEB’in 

entegrasyon desteğini haber vermeksizin durdurabileceğini bildiğimizi ve hukuki sonuçlarından 

tarafımızın sorumlu olacağını,  

13. Entegrasyon kapsamında yapılan sorgulamaların 2 (iki) yıl boyunca log kayıtlarının 

tarafımızca tutulacağını ve KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde paylaşacağımızı, 

14. Kurumumuz tarafından işbu Taahhütname kapsamında edinilen bilgilerin gizliliğini sağlamak, 

gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü 

suiistimalden korumak için her türlü önlemi alacağımızı, bu konu ile ilgili kendi sahamızda meydana 

gelebilecek kusur veya ihmal neticesinde vuku bulan bilgi güvenliği ihlallerinin hukuki 

sonuçlarından ve bu Taahhütname hükümlerine aykırı hareket edildiği durumda doğabilecek tüm 

maddi zarar ve hukuki süreçlerden sorumlu olduğumuzu, bilgisi sorgulanan işletme ile aramızda 

ortaya çıkabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda KOSGEB’in taraf olmadığını,  

15. İşbu taahhütnamenin, imza tarihinde yürürlüğe gireceğini ve KOSGEB’in sonlandırılmasına 

yönelik bir bildirimi olmadığı sürece taahhütnamenin yürürlükte kalacağını, 

16. KOSGEB ile aramızda bu Taahhütnameye konu bir hususta anlaşmazlık olması durumunda 

Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,  

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.                        

 …./../202. 

 

Kurumun kanuni temsilcisinin/lerinin* 

Adı-Soyadı ve imzası/ları ile kaşesi/leri 

 
 

 

*Taahhütnameyi imzalayan Kurum kanuni temsilcisi olmalıdır.   

 


