
BİLGİ NOTU 
 

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) OLMA ŞARTLARI 

 (2021 yılı baz alınarak hazırlanmıştır) 

 
 

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan işletmeler Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) 

olarak kabul edilir:  

1) Yıllık istihdam edilen çalışan sayısı ikiyüzelli (250) kişiden az olması, 

2)  Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilanço toplamından her hangi birisinin 

yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasının altında olması.  

 

SINIF DEĞİŞTİRME VE KOBİ NİTELİĞİNİN KAYBI 
 

 

Hesaplarının kapanış tarihinde düzenlenen mali tablolarda (bilanço ve gelir tablosu), işletme 

sınıfları ve “KOBİ” vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini (yıllık çalışan 

sayısı veya net satış hasılatı ve mali bilanço toplamının herhangi biri), birbirini takip eden iki 

hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya “KOBİ” vasfını 

kaybeder. 

 

Örnek 1: 2018 yılı sonunda KOBİ olan bir işletmenin, 2019 yılı sonunda çalışan sayısı 230, 

yıllık net satış hasılatı 130 Milyon ve mali bilanço toplamı 127 Milyon,  2020 yılı sonunda 

çalışan sayısı 255, yıllık net satış hasılatı 100 Milyon ve mali bilanço toplamı da 140 Milyon 

olmuştur. 

 

 

- 2020 yılında çalışan sayısı 255 olmasına rağmen 2019 yılında yıllık çalışan sayısı 230 kişidir.  

2019 yılında yıllık çalışan sayısı 250 kişinin altındadır. 2019 yılında net satış hasılatı 130 milyon, 

2020 yılında 100 milyondur. 2019 yılı  sonunda mali bilanço toplamı 127 milyon ve 2020 yılında 

da 140 milyon olmuştur. Son iki yıla bakıldığında 2020 yılı sonunda yıllık net satış hasılatı 125 

milyonun altındadır. Bu durumda yıllık çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço 

toplamının herhangi birini, üst üste iki yıl  kaybetmediğinden bu işletme 2021 yılında KOBİ  

niteliğini kaybetmez.  

YIL ORTALAMA 
 

ÇALIŞAN SAYISI 

NET SATIŞ HASILATI 
 

TOPLAMI 

MALİ  BİLANÇO 
 

TOPLAMI 

2019 SONU 230 130 Milyon 127 Milyon 

2020 SONU 255 100 Milyon 140 Milyon 



Örnek 2: 2018 yılı sonunda KOBİ olan bir işletmenin,  2019 yılı sonunda çalışan sayısı 224, 

yıllık net satış hasılatı 135 Milyon ve mali bilanço toplamı da 130 Milyon,  2020 yılı sonunda 

çalışan sayısı 200, yıllık net satış hasılatı 150 Milyon ve mali bilanço toplamı da 120 Milyon 

olmuştur. 

 

YIL ORTALAMA 
 

ÇALIŞAN SAYISI 

NET SATIŞ HASILATI 
 

TOPLAMI 

MALİ  BİLANÇO 
 

TOPLAMI 

2019 SONU 224 135 Milyon 130 Milyon 

2020 SONU 200 150 Milyon 120 Milyon 

 

- 2019 yılında çalışan sayısı 224 olmasına rağmen 2020 yılında yıllık çalışan sayısı 230 kişidir.  

2019 ve 2020 yıllarında yıllık çalışan sayısı 250 kişinin altındadır. 2019 yılı sonunda net satış 

hasılatı 135 milyon ve 2020 yılında da 150 milyon olmuştur. 2020 yılı sonunda mali bilanço 

toplamı 130 milyon ve 2020 yılında da 120 milyondur. Son iki yıla bakıldığında 2020 yılı 

sonunda mali bilanço toplamı 125 milyonun altındadır. Bu durumda yıllık çalışan sayısı, yıllık 

net satış hasılatı ve mali bilanço toplamının herhangi birini, üst üste iki yıl kaybetmediğinden 

bu işletme 2021 yılında KOBİ  niteliğini kaybetmez.  

 

Örnek 3: 2018 yılı sonunda KOBİ olan bir işletmenin, 2019 yılı sonunda çalışan sayısı 124 

kişi, yıllık net satış hasılatı 145 Milyon ve mali bilanço toplamı 138 Milyon,  2020 yılı 

sonunda çalışan sayısı 200, yıllık net satış hasılatı 140 Milyon ve mali bilanço toplamı da 150 

Milyon olmuştur. 

 

-  2019 yılı sonunda net satış hasılatı 145 milyon ve 2020 yılında da 140 milyon olmuştur. 2020 

yılı sonunda mali bilanço toplamı 138 milyon ve 2020 yılında da 150 milyondur. Son iki yıla 

bakıldığında net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı 125 milyonun üzerindedir. Bu durumda 

yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı, üst üste iki yıl 125 milyonu aştığı için bu  

işletme 2021 yılında KOBİ  niteliğini  kaybeder.  Çünkü bu işletmenin son iki yılı sonunda 

hem yıllık net satış hasılatı toplamı hem de mali bilanço toplamı 125 milyonun üzerindedir.  

 

YIL ORTALAMA 
 

ÇALIŞAN SAYISI 

NET SATIŞ HASILATI 
 

TOPLAMI 

MALİ  BİLANÇO 
 

TOPLAMI 

2019 SONU 124 145 Milyon 138 Milyon 

2020 SONU 200 140 Milyon 150 Milyon 



Örnek 4: 2018 yılı sonunda KOBİ olan bir işletme, 2019 yılı sonunda çalışan sayısı 252 kişi, 

yıllık net satış hasılatı 130 milyon ve mali bilanço toplamı 140 milyon, 2020 yılı sonunda 

çalışan sayısı 265 kişi, yıllık net satış hasılatı 110 Milyon ve mali bilanço toplamı da 150 

Milyon olmuştur. 

 

-2019 yılında çalışan sayısı 252 ve 2020 yılında da yıllık çalışan sayısı 265 kişidir. Son iki yıla 

bakıldığında yıllık çalışan sayısı 250 kişinin üzerindedir. Bu durumda yıllık çalışan sayısı üst üste 

iki yıl 250 kişiyi aştığı için bu işletme 2021 yılında KOBİ  niteliğini  kaybeder.   

 

YENİ KURULAN İŞLETMELERDE KOBİ KRİTERİ 

 

Yeni kurulan ve hesapları henüz onaylanmamış (Kurumlar vergisi beyannamesi verilmemiş) 

işletmelerde anlık bilanço ve gelir tablosundaki mali veriler ile  çalışan sayısı dikkate alınır. 

Yeni kurulan işletmelerde KOBİ Beyannamesi ekinde Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir onaylı anlık bilanço ve gelir tablosu ön kayıt belgeleri ile birlikte 

TÜBİTAK’a gönderilecektir.  Ayrıca, yeni kurulan işletmelerde başvuru tarihine kadar olan 

ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.  

 

Örnek: 5 Ocak 2021 tarihinde  kurulan bir işletme 1 Ekim 2021 tarihinde  KOBİ beyannamesi 

düzenlemeden önce 5 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arası bilanço ve gelir tablosunu 

hazırlayarak Yeminli Mali Müşavire veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavire onaylatacaktır. 

KOBİ Beyannamesini Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı 

bilanço ve gelir tablosunda mali verilere göre hazırlayacaktır.  Bu işletme KOBİ Beyannamesini 

doldururken 5 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arası ortalama çalışan sayısını dikkate 

alacaktır.   

 

HESAPLARIN KAPANIŞ TARİHİ 

TÜBİTAK tarafından yürütülen destek programlarında KOBİ kriterlerinin belirlenmesinde 

hesapların kapanış tarihi olarak dikkate alınacak tarihler aşağıdadır; 

1) Mali tablolarda hesapların kapanış tarihi olarak kurumlar vergisi beyannamesinin 

YIL ORTALAMA 
 

ÇALIŞAN SAYISI 

NET SATIŞ HASILATI 
 

TOPLAMI 

MALİ  BİLANÇO 
 

TOPLAMI 

2019 SONU 252 130 Milyon 140 Milyon 

2020 SONU 265 110 Milyon 150 Milyon 



verildiği tarih dikkate alınacaktır.  

Örnek: İşletme 2021 yılı Şubat ayında programa başvuru yapacağı zaman 2020 yılı kurumlar 

vergisi beyannamesini henüz vermediği için 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki 

bilanço ve gelir tablolarını dikkate alacaktır. İşletme 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesini 

22 Nisan 2021 tarihinde vermiş olması durumunda, 22 Nisan 2021 tarihinden sonraki 

başvurularda 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilanço ve gelir tablolarını dikkate 

alacaktır. 

2) Hesap dönemi bittiğinde, daha önce BÜYÜK ölçekli olan kuruluşların KOBİ vasfını 

kazanması durumunda, söz konusu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme 

tarihinden önce TÜBİTAK’a proje başvurusu yapmak istemesi durumunda, hesap bitiş tarihine 

göre Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı KOBİ Bilgi 

Beyannamesi, bilanço ve gelir tablosunu TÜBİTAK’a gönderecektir.    

Örnek: 2020 yılında BÜYÜK Ölçekli olan kuruluşun,  2021 yılı Ocak ayında programa 

başvuru yapacağı zaman 2021 yılında KOBİ vasfını kazanması halinde, 1 Ocak 2020-31 Aralık 

2020 tarihleri arası bilanço ve gelir tablosunu hazırlayacaktır. Kuruluş KOBİ Beyannamesini 

doldurarak KOBİ Bilgi Beyannamesini, bilanço ve gelir tablosunu Yeminli Mali Müşavire veya 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavire onaylatarak ön kayıt belgeleri ile birlikte TÜBİTAK’a 

gönderecektir.  

 

3) Yıllık istihdam edilen çalışan sayısında, hesap döneminin son ayına ait Aylık Prim ve 

Hizmet Belgesinin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) verildiği tarih dikkate alınacaktır.  

Örnek: İşletme 10 Ocak 2021 tarihinde programa başvuru yapacağı zaman Aralık 2020 ayına 

ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz vermediği için yıllık istihdam edilen çalışan sayısı 

olarak 2019 yılını esas alacaktır.  İşletme Aralık 2020 ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini 

22 Ocak 2021 tarihinde vermiş olması durumunda, 22 Ocak 2021 tarihinden sonraki başvurularda 

yıllık istihdam edilen çalışan sayısı olarak 2020 yılını esas alacaktır.   

 

İŞLETME TÜRLERİ 

KOBİ'ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer işletmeler ile olan 

sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler 

olmak üzere üçe ayrılır.   

 

1) Bağımsız İşletme 



Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu bir işletme; 

a) Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,  

b) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına 

veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, 

c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir 

işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, 

bağımsız işletme kabul edilir. 

Örnek; A işletmesinin B işletmesinde %24.99 hissesi varsa ya da A işletmesinde B işletmesinin 

% 24.99 hissesi varsa A işletmesi bağımsız işletmedir. 

Bağımsız işlemeler KOBİ Yönetmeliği ekindeki Ek-1’i dolduracaktır. 

 

2) Ortak İşletme 

Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde; 

  Başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin % 25'inden fazlasına (% 25 dahil), 

%50 ve % 50'sinden azına sahip olması veya 

  Kendisinin oy hakları veya sermayesinin % 25'inden fazlasına (% 25 dahil), %50 ve % 

50'sinden azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması 

durumunda bunlar ortak işletme sayılır. 

Bu ilişkinin belirlenmesinde sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır. 

Yukarıda belirtilen yüzde yirmibeş oranı; 

a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri, 

b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, 

c) Yıllık bütçesi yirmibeşmilyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan 

yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri, 

tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız 

işletme sayılır. 

Örnek: A işletmesinin B işletmesinde % 33.5 hissesi varsa ya da A işletmesinde B işletmesinin 

% 42.5 hissesi varsa A ve B işletmeleri ortak işletmelerdir. Sermaye ve oy hakları payından 

yüksek olan esas alınır. 

Ortak işlemeler KOBİ Yönetmeliği ekindeki Ek-1, Ek-2, Ek 2-1 ve Ek 2-1-1’i dolduracaktır.  

 

3) Bağlı İşletme 

Bir işletme; 



 Başka bir işletmenin sermaye (% 50’den fazlası)  veya oy haklarının (% 50’den fazlası)  

çoğunluğuna sahip olma, 

 Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu 

atama veya azletme yetkisine sahip olma, 

 Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya 

ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol 

etme hakkına sahip olma, 

şartlarından en az birini taşıması halinde bağlı işletme sayılır. 

 

Örnek: A işletmesinin B işletmesinde % 52 hissesi varsa ya da A işletmesinde B işletmesinin 

% 53 hissesi varsa A ve B işletmeleri bağlı işletmelerdir. Sermaye ve oy hakları payından 

yüksek olan esas alınır. 

Bağlı işlemeler KOBİ Yönetmeliği ekindeki Ek-1, Ek-2, Ek 2-2 ve Ek 2-2-1’i dolduracaktır. 

 

KAMU KONTROLÜNDEKİ İŞLETMELER 

Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmibeş veya fazlasına doğrudan veya 

dolaylı olarak müştereken veya tek başına, KOBİ Yönetmeliğinin 9 uncu maddenin ikinci ve 

üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu 

ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ 

sayılmaz. 

İŞLETME VERİLERİNİN BULUNMASI 

Bağımsız işletmelerin çalışan sayılarını da kapsayan verileri, sadece o işletmenin hesaplarına 

göre belirlenirken, bağlı veya ortak işletmeler için ayrıca hesaplama yapmak gerekmektedir.  

1) BAĞIMSIZ İŞLETME 

Bağımsız işletmelerde sadece o işletmenin verileri (çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı, mali 

bilanço toplamı) dikkate alınarak işletme türü belirlenmektedir.  

2) ORTAK İŞLETME 

Ortak işletmelerde, işletmenin verilerine (çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı, mali bilanço 

toplamı), ortak işletmenin ortaklık payı kadar ortak işletmenin verileri eklenir.  Birden fazla 

ortak işletme olması halinde, her biri için aynı işlemin yapılması gerekir.  

Örnek: A işletmesi B işletmesine % 40 oranında ortak olması durumunda, B işletmesinin 

verileri A işletmesinin verilerine % 40 oranında eklenir. 

 



VERİLER 
A 

İŞLETMESİ 

B 

İŞLETMESİ 

EKLENECEK 

VERİLER 

A 

İŞLETMESİNİN 

TOPLAM VERİSİ 

Çalışan Sayısı 120 140 140 x %40=56  176 

Yıllık Net Satış 

Hasılatı 

120 Milyon 50 Milyon 50 x %40=20 140 Milyon 

Mali Bilanço 

Toplamı 

120 Milyon 50 Milyon 50 x %40=20 140 Milyon 

 

1) BAĞLI İŞLETME 

Bağlı işletmelerde, işletmenin verileri ile bağlı işletmenin verileri doğrudan toplanır ve KOBİ 

olup olmadığı iki işletmenin toplam verileri üzerinden değerlendirilir. Birden fazla bağlı işletme 

olması halinde, her biri için aynı işlemin yapılması gerekir. Eklenecek oran oy hakkı veya 

sermayedeki hisselerden (hangisi büyükse) birinin oranı olacaktır.  

 
 

Örnek: A işletmesi B işletmesine % 80 oranında ortak olması durumunda, B işletmesinin 

verilerinin tamamı A işletmesinin verilerine eklenir.  

 

VERİLER 
A 

İŞLETMESİ 

B 

İŞLETMESİ 

A İŞLETMESİNİN 

TOPLAM VERİSİ 

Çalışan Sayısı 120 140  260 

Yıllık Net Satış 

Hasılatı 

120 Milyon 50 Milyon 170 Milyon 

Mali Bilanço Toplamı 120 Milyon 50 Milyon 170 Milyon 

 
 

SON 2 YIL İÇİN KOBİ BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ 
 

İşletmeler esas itibarıyla hesaplarının kapandığı son yıl verilerini dikkate alarak KOBİ 

Beyannamesini düzenleyeceklerdir. Ancak, son yıl verileri içerisinde KOBİ vasfını 

kaybetmesine sebep olacak verilerin olması halinde bir önceki yıl verilerini dikkate alarak o yıl 

içinde ayrı bir KOBİ Beyannamesini düzenlemesi gerekmektedir.  

 



 
 

 

Örnek: A işletmesinin 2020 yılı sonunda çalışan sayısı 190 kişi, yıllık net satış hasılatı 130 

milyon ve mali bilanço toplamı da 135 milyondur. A işletmesi 2020 yılı sonu verilerine göre 

KOBİ Beyannamesini düzenlediğinde 2020 yılı sonunda çalışan sayısı 250 kişinin altında 

olmasına rağmen mali veriler kriteri 125 Milyon TL’nin üzerinde olduğu için 2021 yılı içinde 

KOBİ olarak değerlendirilmez. KOBİ vasfını kaybetmek için gerekli olan iki hesap dönemi 

üst üste aşma kuralı gereği A işletmesi KOBİ olduğunu kanıtlamak için 2019 yılı verilerine 

göre de KOBİ Beyannamesi düzenlemesi gerekir.  

 

 

KOBİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR 
 

1) KOBİ Beyannamesi doldurulmadan önce mutlaka “KÜÇÜK VE ORTA 

BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE 

SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” dikkatlice okunmalıdır. 

2) KOBİ Yönetmeliği ekinde yer alan KOBİ Beyannamesi ve Eklerinin dipnotları 

incelenmelidir.  

3) KOBİ Yönetmeliği hükümlerine göre işletmenin türü belirlenmeli ve KOBİ 

Beyannamesi ekleri buna göre eksiksiz düzenlenmelidir.  

4) İşletmenin ortak olduğu işletme veya işletmeye ortak olan işletme olup olmadığına 

bakmadan beyanname düzenlenmemelidir.  

5) Ortak veya Bağlı işletme olması durumunda Yönetmelik ekinde yer alan belgelerdeki 

hesaplamalar doğru bir şekilde yapılmalıdır.  

6) KOBİ Beyannamesinin ilgili sayfaları ile tabloların sütun ve kolonlarında   

doldurulması gereken haneler mutlaka doldurulmalıdır.  Veriler sıfır olsa dahi  rakam  

olarak  “0” belirtilmelidir.  Bu gibi dijit verilerde çizik yapılmamalı ya da boş 

bırakılmamalıdır. 

7) Beyanname doldurulurken ilgili olduğu mali yılın  MUTLAKA  yazılması ve işletme 

türünün hangisi olduğunun işaretlenmesi ÖNEMLİDİR. 

8) İşletme türüne göre belgeler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.  

 

YIL ORTALAMA 
 

ÇALIŞAN SAYISI 

NET SATIŞ HASILATI 
 

TOPLAMI 

MALİ  BİLANÇO 
 

TOPLAMI 

2020 SONU 190 130 Milyon 135 Milyon 



 
 
 

 

9) PRODİS üzerinden çevrimiçi (online) olarak alınan başvurularda işletmeler çalışan 

sayısı ile mali verileri sisteme girdiği için, bağımsız işletmeler ayrıca Ek-1’i 

göndermeyeceklerdir. Ancak, işletmenin ortak işletme veya bağlı işletme olması 

durumunda mutlaka ilgili Ek belgeleri doldurarak göndermesi gerekmektedir.  

 

KOBİ BEYANNAMESİNİN TEMİNİ 

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi ve diğer ekleri 

TÜBİTAK web sayfasında, https://www.mevzuat.gov.tr/ veya diğer web ortamında yer 

almaktadır. Söz konusu dokümanların güncel halinin kullanılması gerekmektedir 

İŞLETME TÜRÜ BAĞIMSIZ 
İŞLETME 

ORTAK 
İŞLETME 

BAĞLI İŞLETME 

DOLDURULACAK 
EKLER 

Ek-1 Ek-1, Ek-2, Ek 
2-1 ve Ek 2-1-1 

Ek-1, Ek-2, Ek 2-2 
ve Ek 2-2-1 


