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(Kuruluşu yasal olarak tanımlayan,
tabela ve/veya faturada yazılı olan
isim ve unvanınızı giriniz)

(Kuruluşunuzun ait olduğu meslek grubu
içerisindeki meslek başlıklarından hangi
faaliyeti gerçekleştirdiğinizi ve üretilen
ürünlerinizi yazınız)
(U� yesi olduğunuz Sanayi, Ticaret veya
Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından
Kuruluşunuza verilen NACE kodunu giriniz)

ǣȀȀǤ
Firma Adresi
(Kuruluşun yazışmalarında kullandığı
adres ve diğer iletişim bilgilerini giriniz)

(Kuruluşunuzun kayıtlı olduğu tüm
Ticaret ve /veya Sanayi Odaları’nı
yazınız)

f G GG
Tarihçe
(Kuruluşunuzun ortaklık yapısını,
kuruluş tarihini, mevcut
yatırımlarını ve diğer belirtmek
istediğiniz bilgilerini giriniz)

arsa arÇ asarda
òreim ereri

Aa òçerieri
(Kuruluşunuzun en fazla satış yaptığı
yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinden
en az 3’er tanesini yazınız)

Ana Tedarikçileri
(Kuruluşunuzun yurtiçi ve yurtdışı
en fazla mal ve hizmet aldığı
tedarikçilerinden en az 3’er tanesini
yazınız)
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erçekleçen
Üretim MiktarÇ
(ǡǡǤ)
erçekleçebilecek Max.
Üretim MiktarÇ
(ǡǡǤ)
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Toplam Üretim Malieti

Ͷ

Toplam YÇllÇk lektrik
Tüketim MiktarÇ (TL)

ͷ

Toplam YÇllÇk Su
Tüketim MiktarÇ (TL)
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Toplam YÇllÇk Doºalga
Tüketim MiktarÇ (TL)

(TL)
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AR-  Proje SaÇsÇ
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Toplam AR-  ÇalÇçan
SaÇsÇ (a)
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(a)

SÇnaî Mülkiet SaÇsÇ

(aǡaǡayÇ)
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Sosal Sorumluluk Proje
arcamalarÇ TutarÇ (TL)
Çevre iriminde ÇalÇçan
SaÇsÇ
Çevre YatÇrÇmlarÇnÇn
Toplam Malieti
(yÇÇ+ç)
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Toplam
ÇalÇçan SaÇsÇ
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Toplam DÇç KanaklÇ
ÇalÇçan SaÇsÇ
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Gçten ArÇlan
ÇalÇçan SaÇsÇ
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KadÇn ÇalÇçan SaÇsÇ
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ngelli ÇalÇçan SaÇsÇ
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ÇalÇçanlara Verilen
Toplam ºitim Süresi
(Saa)
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ºitim arcamalarÇ
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Gç KaalarÇndan Doºan
Toplam KaÇp ün SaÇsÇ

(TL)

D f TGART
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Toplam Ghracat MiktarÇ
(F) (TL)
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YurtdÇçÇ Paarlama
arcamalarÇ (TL)

FGASAL SUÇLAR

ʹ3

ʹͲͳ ve ʹͲͳͺ ÇllarÇna ait; açaºÇdaki belgelerin posta ile gÚnderilmesi a da
www.sektorelperformans.org web safasÇna giriç apÇlarak sisteme
üklenmesi gerekmektedir.
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ÖLÜM AfVURU ÜRTG
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Baç ò   a Sy aÇǯÇ açaºÇa haÇ ‘SEKTÖREL ERFRMANS
BAfVURU ÜCRETGǯ   yÇÇaÇ  aç ò  yÇÇÇºÇ a 
açaǤ
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GZLGLGK
Baç  º  çò Ǥ Kça   
a aòò òçahÇǡçaaayaçÇaya aÇǤ
V ºǡ ça  yÇçÇaÇ ò aa Ç  
çyaçÇaÇǤArÇca baçvuru formunun online sistem üerindeki
son onaÇ için içletmeden sorumlu en üst etkilie ona e-maili gÚnderileceºinden,
iletiçim bilgilerinin tamamÇnÇn doldurulmasÇ Únem ar etmektedir.

açvuru Formunu
Dolduran Kiçinin

Gçletmeden Sorumlu
n Üst Yetkilinin
(ǤǤBaçaÇǡ Mòòǡ
FaaȀGçMòòò)

AdÇ -SoadÇ
Firmadaki UnvanÇ
Telefon
Fax
-Mail
ººǡººÇÇ
ç ºÇÇǤǤ
G ǤfǤÇ ºǤ

Gma ve
Firma Kaçesi

AÇ KLAMALAR
ç º aç ǡ ͷͳͶ ayÇÇ a  “aay  aÇa haǳ
aÇÇayaǡòaayÚyÚçaÇaaaÇǤ
SektÚrel Performans Deºerlendirme ÇalÇçmasÇ ile;
Ü   a aÇ aºayaǡ çÇ ç ay 
ÇçaaÇ ç Ú ǡ yò  Ççaǡ ϐaa  açÇÇ ç
Ç   aay çÇÇ yǡ aÇaÇÇ  Úò
aºaaaaaaaÇǤ BaaǡyaÇaa ayǡy
aaºaaÇÇÇÇÇÚyÚçǣ
ͳ.
ʹ.
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Ͷ.
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Verimlilik
Yenilikçilik ve Markalaçma
Topluma KatkÇ
Gstihdam
ÇalÇçanlarÇn eliçtirilmesi ve ilinçlendirilmesi
DÇç Ticaret
Finansal Sonuçlar

Deºerlendirme;
Baç   º ò  aÇa ÇÇçÇǤ V wC Tòy  º
 ABG EM AǤfǤǯ y aÇ aÇ ºǡ ç Ú
aaÇa Ú   Ǥ  Úò ϐa y aha
ºyaÇa aÇǤSºaayaç
òyaÇçaòÇyaÇaaÇǤ
Ödüllendirme;
SÚ Úòò  òyò Úò a òǡ  Bòyò Ö Kç  KBG a
yaÇa aÇǤ Baç ayÇÇÇ y º hÚ ͳ KBG ͳ Bòyò Ö Kç
Ú Úòò aaÇǤ AyÇ a ò aç   ͳ KBG  ͳ Bòyò Ö
Kç òyò Úò ha aaaaÇǤ aha Ú  Úò aÇç ç aç
yaa ǡ ʹ yÇ ò ò Úò aya ha aaa ϐ aa Sò
ÖòòaaaÇǤ
(KOBG; 2017 ve 2018 yÇllarÇnda; 250 kiçiden az yÇllÇk çalÇçan istihdam eden ve yÇllÇk net satÇç hasÇlatÇ veya mali
bilançosundan herhangi biri ͷͻ milyon Türk LirasÇnÇ çmayan kuruluçlar olarak tanÇmlanmaktadÇr.)

AfVURU V D;RLDGRM SÜRG
Son açvuru Tarihi

ͶÇʹͲͳͻ

Jº

KaÇʹͲͳͻ

ÖòTÚ

KaÇʹͲͳͻ

açvuru formunun . ve . Úlümleri ile ilgili açÇklamalar açaºÇda mevcuttur.

ÖLÜM - KURULUf GL GLRG
Kuruluç UnvanÇ : KçyaaaaaÇayaǡaaȀyaaayaÇÇaaÇǤ
Faaliet Konusu : Kça aºÇÇÇ aa yaÇa ò òòòǤ (Eº ça  a y    ò h yaÇÇǤ)
A Kodu : Üy º Saayǡ T a ya T a  Saay aaÇ aaÇa Kça  NACE Ǥ
(A:Ua  a  Çaî aay  òaaÇ açÇaçÇaaa aÇaÇÇ aºaa aa Çyaǡ Bçç M aÇa
haÇaa  òya'a a  S C- aa Saa a Caϐ a aay ÇÇϐaaÇ  aÇaaǡ
aBºòyòyaaòyòòòºaÇÇϐaÇaǤ)
YaÇçma Adresi : KçyaÇçaaÇaaÇºÇaºçǤ
KaÇtlÇ lduºu dalar : KçayÇÇºòT aȀyaSaayaaÇǤ

ÖLÜM - PRFRMAS GL GLRG
1.Gerçekleşen Üretim Miktarı: 2017 ve 2018 yıllarında Kuruluşunuzda imal edilen ürünler için gerçekleştirilen toplam üretim miktarını giriniz.
Miktarla birlikte birimini de (adet, m, ton, v.b) belirtiniz.
2.Gerçekleşebilecek Max. Üretim Miktarı: 2017 ve 2018 yıllarında Kuruluşunuzda üretilen ürünler için kullanılan bütün ekipmanların 100%
performans ile (tam randımanla) çalıştırılması durumunda üretilebilecek toplam ürün miktarını giriniz. Miktarla birlikte birimini de (adet, m, ton, v.b)
belirtiniz.
3.Üretilen Ürünün Maliyeti (TL): Yıl içinde üretilen ürünün toplam üretim maliyetini yazınız.
4.Toplam Yıllık Elektrik Tüketim Tutarı (TL) : Kuruluşunuzun toplam yıllık elektrik tüketim harcama tutarını yazınız.
5.Toplam Yıllık Su Tüketim Tutarı(TL) : Kuruluşunuzun toplam yıllık su tüketim harcama tutarını yazınız.
6.Toplam Yıllık Doğal Gaz Tüketim Tutarı(TL) : Kuruluşunuzun toplam yıllık doğal gaz tüketim harcama tutarını yazınız.
7.AR-GE Proje Sayısı: Yıl içinde, kuruluşunuz tarafından AR-GE çalışmaları kapsamında yeni başlatılan ve/veya geçmiş yıllardan devam eden proje
sayısını giriniz.
8.Toplam AR-GE Çalışan Sayısı (Adet): 2017 ve 201 yılları Aralık sonları itibariyle AR-GE çalışmalarında tam zamanlı görev alan toplam çalışan sayısını
giriniz.
9.Sınai Mülkiyet Sayısı (Marka, Patent ve Faydalı Model Sayısı): Yaptığınız AR-GE faaliyetleri sonucunda almış olduğunuz patent, marka ve faydalı
model sayısını giriniz. Beklemede olan başvuruları kapsamaz.
10.Sosyal Sorumluluk Proje Harcamaları Tutarı (TL): Kuruluşunuzun kültür, sanat, spor, hayır işleri, eğitime katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirdiği
faaliyetlere yapılan yıllık harcama tutarını giriniz.
11.Çevre Biriminde Çalışan Sayısı: Kuruluşunuzda çevre biriminde çalışan kişi sayısını; Eğer kuruluşunuz danışmanlık hizmeti alıyorsa, kuruluşunuza
atanan danışman sayısını giriniz.
12.Çevre Yatırımlarının Toplam Maliyeti (TL): Kuruluşunuzda yeni başlatılan ve/veya geçmiş yıllardan devam eden çevre faaliyetlerinin (yatırım
+işletme) toplam maliyetini yazınız.
13.Toplam Çalışan Sayısı: 2017 ve 2018 yılları Aralık sonları itibariyle kuruluşta toplam çalışan sayısını giriniz. Müteahhit, fason, taşeron çalışanlar bu
sayıya dahil değildir.
14.Toplam Dış Kaynaklı Çalışan Sayısı: 2017 ve 2018 yılları Aralık sonları itibariyle üretim ve diğer bölümlerde (nakliye, paketleme, idari işler v.s.)
müteahhitlik/taşeron kadrosunda yer alan toplam çalışan sayısını giriniz. Ancak, dışarıda fason üretim yaptıran kuruluşların fason üretim yaptırdıkları
firmadaki işçi sayısı bu kapsama dahil değildir.
15.İşten Ayrılan Çalışan Sayısı: Yıl içinde işten ayrılan toplam çalışan sayısını giriniz.(taşeron çalışanlar hariç).
16.Kadın Çalışan Sayısı:2017 ve 2018 yılları Aralık sonları itibariyle kuruluşunuzdaki kadın çalışan sayısını giriniz. (taşeron çalışanlar hariç).
17.Engelli Çalışan Sayısı:2017 ve 2018 yılları Aralık sonları itibariyle kuruluşunuzdaki engelli çalışan sayısını giriniz. (taşeron çalışanlar hariç).
18.Çalışanlara Verilen Eğitimlerin Toplam Süresi (Saat) : Kuruluşunuzun yıl içinde çalışanlarına (müteahhit, fason işçi, işçi, idari personel, teknik
personel, Yönetim Ekibi dahil) vermiş olduğu aynı veya farklı eğitim konularının toplam saat süresini giriniz.
19.Eğitim Harcamaları (TL) : Çalışanlarınızın eğitimi için yıl içinde harcanan toplam tutarı yazınız.
20.İş Kazalarından Doğan Toplam Kayıp Gün Sayısı: Yıl içinde kuruluşunuzda gerçekleşen iş kazalarından doğan iş günü kaybı sayısını giriniz.
21.Toplam İhracat Tutarı(TL) (FOB): Kuruluşunuzun 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiği toplam ihracat tutarını yazınız. Kuruluşunuzun FOB
dışında gerçekleştirdiği ihracatları FOB’a dönüştürülerek ekleyiniz.
22.Yurtdışı Pazarlama Harcama Tutarı (TL): Kuruluşunuzun yurtdışı satışları için yaptığı pazarlama harcamalarının toplam tutarını yazınız. (Fuar ve
reklam giderleri dahil)
23.Finansal Sonuçlar: Vergi dairesi veya mali müşavirden onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni sisteme yükleyiniz.
*** İlk üç(3) soru, Taşımacılık/Lojistik ve Yazılım Sektörleri için üretilen hizmet bilgileri kapsamında cevaplandırılacaktır.
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I�lgili Kişi : Aydolu Elif YILDIRIM

Aylin ASLAN

