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İsletı'ııclerin üııcvcLıt dtırrıınlarıııı. sckttirtiııün ueIişiıııini. scktrir içerisinde koııı,ın-ılarını
giiı'cbilınclcri vc cktıntıınik laalil,etleriııiıı r iiriiti.ilııesindc alacakliırı kırarlarıııa yardııııcı olıırası
ıılllAcı ile' ]() l5-]()lc.) r,'ılIarıııa ait idari kal,ıtlar esas alıııarık l-tirkçc. \,e In,ıilizce olarak
l-ıırzırlaıııııı. İşletıııe l)İ,gerlcntlirnıe Raptır,İ tİ»nl e-clevIet üzerindeı-ı işletmelerin erişiınine
[icı,cts iz «ılarık aç ı lııı ı ş bıı l ıın ınaktad ır.

lşlctı,ııe [)çğcrlcııclirıııe Raptıru (İt)R) "İşletıııe Kiiıı_,-c t}ilgileri". ,-(ieııel Sıralaıııa".
"lıısaıı Kır nıkları". ".\r-(ic. Yeııilik. Markalaşıııa". "Vcrinılilik". "İlıracat" \,e "Fiı-ıansnıaıı"
tı|ı-ııak ıizcre rctli biilünıdcn olıışınaktııdır. Siiz koııusı.ı rapor. Sanay,i re I-ckııoltı.ii Bakanlığı.
Stısıal (iürcıılik Ktıruıııu. I-iirk Patcııt rc Marka Ktırunıu. Ticaret Bakanlığı ı,e (jelir İdaresi
Başkanlığı'ııclan isletmclere ait iclari ka1.,ıtIar esas ıılıııaı,ak tılıışturulmtıştur.

İşlctnıc t)eğerlcndiı,ıııe [laporıı. işletnıeleriıı ıııevctıt dtırı,ıırırıı]a },önc,lik soıı 5 r,ıl|ık
islctıııe per(iırıııaırsı. Itirki.ıc _gcneli ıc İtltlS Dtize1 l'e giire NAC]E Rev 2_6'lı kırılıında sektör
tırlalaı'ııaları.-I'tirkilc gı,ııcli ıc İBBS f)ilzer l'e gtire net sııtışlar. aktilbüy..ükliik ve çalışaı-ı sayısı
kriterlerindc sıraIan'ıa- ilıracat }apan vc !apnıa\ııı-ı isletmeler içiıı tıedef pazarlar ve pazar pa\,ı
Iııkkıııda [-ıilgil'e rc işlctı-ııcııin kç'ııdisiııi itade edebileceği ve iş ilişkileriırde kuIlanabilecekleri
anılizlcriıı r cr aIdığı tcıııel bir dokiiıııan niıcliğindedir.

()rnck ı'ap()ra Ve fa|]()rA csııs veri kar nakları ilc hesaptaıııa rtinteınleriı-ıi içercıı ıııeta veri
doktimaıııı,ıır
|:ıtpı ırllıı.liqşgç!ı,gq1 t1,.ı!iı.,1rgqnç[_ıİç!ıy7|-(11s]ç!ryıc:r|çgç:ı[nı.]ıııırc.ıqpııru.Lış!lll!]tu
adresintlcıı ıı laşı la[-ıi l nıcktedi ı.

Siiz k«ıııı.ıstı rııp()r konusı.ıııda iilelcıiı-ıiziıı bilgileııdirilıııcsi hrıstısrında üIcrcğini arz_lrica
cdcr. ça l ı şınıı lıırııı ı zc,la başarı lar d i leri nı.
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