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Konu : KOSGEB İşletme Değerlendirme
Raporu

ODALARIMIZA ( 2020 / 246 ) SAYILI GENELGE

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın 07.12.2020 tarih ve
54826179-215.02-E.444/193-2020/193 sayılı genelgesinde:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca Konfederasyonumuza gönderilen
yazı ile, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve
ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015 – 2019 yıllarına ait
idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet
üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açıldığı bildirilmiştir.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar -Ge,
Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, İşletme Değerlendirme Raporunun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı,
Türkiye genelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e göre NACE Rev.2-6’lı kırılımda sektör
ortalamaları, Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve
çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında
bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir
doküman niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresi üzerinden
ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda;

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden b5f0bd2f-1342-478a-8fee-929f3a126fba kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


