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SİRKÜLER SAYI: 2022/055                                                  20.03.2022  

 

 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME (KOBİ) ÖLÇÜTLERİ 
YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 

18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   

 

1. Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer 

alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş 

milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu 

Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme 

ve orta büyüklükteki işletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimleri veya 

girişimleri 

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): 

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli 

milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu 

Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme 

ve orta büyüklükteki işletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimleri veya 

girişimleri 
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2. Yönetmeliğin “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması” başlıklı 5. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç milyon” ibaresi “beş milyon” 

şeklinde, (b) bendinde yer alan “yirmibeş milyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde ve (c) 

bendinde yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde 5 - KOBİ'ler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmıştır. 

 

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri üç milyon 

Türk Lirasını aşmayan işletmeler.  

 

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş 

milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.  

 

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli 

kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 

yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş 

milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Madde 5 - KOBİ'ler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılmıştır. 

 

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri beş milyon 

Türk Lirasını aşmayan işletmeler.  

 

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri elli milyon 

Türk Lirasını aşmayan işletmeler.  

 

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli 

kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 

yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli 

milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

 

Söz konusu değişiklikler 18.03.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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