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lşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

KOSGEB'den alınan |9.02.2020 ıarih 1926 sayılı yazısı

KOSGEB'ten alınan ve bir kopyası ekte bulunan ilgi yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün
geliŞimini ve sektör içerisindeki konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyet|erinin yürütiilmesinde
alacakları kararlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanan İşletrne Değerlendİrme Raporu,nun e-devlet
üzerinden erişime açıldığı ifade edilmektedir.
Yazıda_devamla işletme_Degerlendirme Raporu'nun (iDR); "İşletme Künye Bilgileri,,, ,,Genel Sıralama,,,
"Insan KaYnakları", "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma", "Verimlilik", "ihıacat", ve "Finİnsman" olmak tizere yedİ
bölümden oluŞtuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk patent ve
Marka
Kurumu'nun veriIerinden hazırlandığı bildirilmektedir.

BiIgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılanmla,

ebırQ

Ali Emre YURDAKUL
Genel Seketer V.

EK: Işletme Değerlendirme Raporu (İDR) (l sayfa)
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İşletıne Değerlendirme Raporu (İDR)

TüRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLiĞİ

naşraııı.ıĞı

IŞletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını
görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı
olması
amacı ile İŞletıne Degerlendirme Raporu (İDR) e-devlet iizerinden işletrnelerin erişimine
açılmıştır.
işletme
Raporu (iDR) "işIetıne Kiınye Bilgileri'', ..Genel Sıralama'',
_Değerlendirme
"Insan Kaynaklari', "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma", "Verimlilik", ';İhracat'', ve ''Finansman''
olmak iizere yedi bölümden o_Iuşmaktadır. sözkonusu rapor, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanhğı ve -Gelir İdaresi
Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşfurulmuşfur.
işletme Degerlendirme Raporu, işletmelerin ."r.ri du.n,una yönelik son 5 yılhk
işletıne performansı, Türkiye geneli ve iBBs »tizey |'e göre NACE Rev 2- 6'ıı kırılımda
sektor
ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBs Diizey l'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve
çalışan
saylsı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletırıe|er için hedef pazarlar ve pazar
payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde
kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.
Bir ömeği EK-l'de sunulan raponın, metaveri dokumanı EK-2'de yeı almakta olup, her
iki dokümana da https://www.kosgeb.gov.n/ üzerinden ulaşılabilmektedir.
Söz konusu raPor hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Başkan

EK:

EK-l iDR
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Adrtı: Hacı Balıam Mahallcsı Iıanbul
Cadd.sı No]32 A]tmdağAnİaİa

T.l:

trıı!:

Aynotıll bilgi için irtibıt:
E-Posl.I
El.İtİoıil ığ:

M.IL.zi| 4441561
_
5070 ııyılı Etcktıoıikimzı Kııunu' ıı uygun olırık Gİveoli Elcktronik İmzı il. İretilmiştiİ
]d.f2329-d7ec-4l84-E404-1b84250c9069
kodu ilğ veya aşağıdaıd karekod okutıılarak yaplIabılir
o!trliE
Çığn

ffi

ozgiİ

Bulent

KESKJN(KoBI Uznaİür)

kcskln@kosg.b gov tİ
wwwkosgeb gov,tr
oz8tlr'.

Etİ.k t.yidi httD://eb€Iq..Losg.b

qov tr adrcsindğn

sayfa

1 /

l

