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i~l etmelerin mevcut durumlannt, sektOrilnUn geli~imini, sektOr ii;:erisinde konumlannt 
gorebi lmeleri ve ekonomik faa liyetlerinin yUrUtUlmesinde alacaklan kararlarma yard1mc1 olmas1 
amac1 ile i ~ l etme Degerlendirme Raporu (iDR) e-devlet Uzerinden i~ l etmelerin eri~imine 
ai;:tlm1~t1r. 

i ~Ietme Degerlendirme Raporu (iDR) " i ~ l etme KUnye Bilgileri' ', "Gene) S1ralama'', 
"insan Kaynaklan" "Ar-Ge Yenilik Markala'-ma" "Verimlilik" "ihracat" ve "Finansman" ' , ' '{ ' ' ' 
olmak Uzere yedi bo!Umden olu~maktad1r. Sozkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanltg1, 
Sosyal GUvenlik Kurumu, TUrk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanltg1 ve Gelir idares i 
Ba~kanl1g 1 ' ndan i ~ letmelere ait idari kay1tlar esas almarak olu~turulmu~tur. 

i ~ letme Degerlendirme Raporu, i~letmelerin mevcut durumuna yonelik son S ytll1k 
i ~ letme performans1, TUrkiye geneli ve iBBS DUzey I 'e gore NACE Rev 2- 6'1t kmltmda sekt6r 
ortalamalan, TUrkiye geneli ve iBBS DUzey l 'e gore net sat1 ~l ar, akti f bUyUk!Uk ve i;:alt~an 
say1s1 kriterlerinde s1ralama, ihracat yapan ve yapmayan i ~ letmeler ii;:in hedef pazarlar ve pazar 
pay1 hakkmda bilgiye ve i~ letmenin kendisini ifade edebilecegi ve i~ i li~ki lerinde 

kullanabilecekleri analizlerin yer ald1g1 temel bir dokUman niteligindedir. 
Bir ornegi EK-2'de sunulan raporun, metaveri dokumant EK-3'de yer almakta olup, her 

iki dokUmana da https://www.kosgeb.gov.tr/ Uzerinden ula~1 labilmekted ir. 
oz kmda tlyeleiinizin bilgile11diiih11esi lmsusanda ge1egi11i dca ede1, 

i;:a lt ~malarm1zda ba~anlar dilerim. 

EK: 
EK-I Dag1t1m Listesi 
EK-2 iDR 
EK-3 METAVERiDOKUMANf 

Prof. Dr. Cevahir UZKURT 
Ba~kan 

Ad res: Hac1 Bayram Mahallesi Istanbul Tel: Aynnhh bilgi i ~in irtib;1f: OzgUr BUlent KESKiN(KOBI Uzmani) 
Caddesi No:32 AltindaWAnkara Faks: E-Posta: ozgur.k~skin@kosgeb .gov . tr 

(:agn Merkezi: 444 I 567 Elektronik a~ : www.kosgeb.gov.tr 
5070 say1h Elcktronik imza l(anunu' na uygun ola rak G iivcnli Elcktron ik imza ilc iiretilmi~t ir. Evrak teyidi http://cbclgc.kosgeb.gov.tr adresinden 
56c6dab6-dl bf-44b7-9578-8cc826b l2a5f kodu ile veya a~a~1dak i karekod okutularak yap1labilir. 
rn. 

Bu beige, 5070 say1h Elektronlk imz01 Kammuna gore Glivcnli Elcktronik imza ile imza lanm1~t1r. 

Evrak Dogrulamas1 https://ebys.istlb.org.tr/Dogrula/6EE7K5 a<lrcslnrtcn yaptfahllir. 
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KOSGEB i~LETME DEGERLENDiRME RAPORU 

MET A VERi DOKUMANJ 

V.1. (25/09/20 l 9) 

i~ lctmr Dcgcrlendirme Raporu 

i~Jetme degerlendirme raporu; 9e~ itli kurum ve kurulu~Jann idari kayttlanndan elde edilen verilerin 

i~lenerek bir veri tabanmda toplanmas1 ve belirlenen algoritmalar 9er9evesinde degerlendirilmesi ile elde 

edilen bir doklimand1r. 

idari kay1tlar dogrudan ilgili kurnm ve kurulu~lardan temin edildiginden verilerin dogrnlugundan ve 

giincelliginden KOSGEB sorumlu degildir. 

Oayanak 

i~ letme degerlendirme raporu, 3624 say1li Ki.ii;i.ik ve Orta Oli;ekli i~ letmeleri Geli~tirme ve Destekleme 

idaresi Ba~kanhg1 Te~vik ve Muafiyetleri Kanunu'nun 12. Maddesinin 15/07/2018 tarihli ve 30479 say1h 

Resmi Gazete'de yay1111lanan 4 sayd1 "Bakanliklara Bagh, ilgili, ili~kili Kurum ve Kurulu~ lar ile Diger 

Kumm ve Kurulu~lann Te~kilatI Hakkmda Cumhurba~kanhg1 Kararnamesi"nin 227inci maddesinin I inci 

maddesinin " " bendine1 ve 234 iincii Maddesinin I inci F1kras111111 " t" bendine2 dayanarak haz1rlanm1~llr. 

Arna~ 

Giiniimiizde veri yonetimi artik sadece teknik bir konu olarak degerlendirilmemektedir. Veri, arllk 

kururnlann onemli bir varhg1 olarak kabul edilmekte ve hedef kitleye doniik sunulacak biri;ok hizrnette de 

yapilacak analizin ana girdisini olu~turmaktad1r. Dijitalle~rne ile birlikte kamunun idari kay1t ad1 altmda 

ald1g1 verilerin vatanda~ lehine kullandmas1 vizyonu geregince, konunun i lerlemekte oldugu noktayt goren 

KOSGEB, bilgiye en i;ok ihtiya9 duyan ekonomik birim olan KOBi' ler i~in bu 9al1~may1 ba~latm1~ttr. 

1 g) i~ letme lerin yat1rnn, iiretim, yonetim ve plan lama konulannda bilgi ve beceri yoniinden gii9lenmelerini ve geli~melerin i sajllamak. 
2 t) KOBI ve giri~imcilere yonelik belirlenen destek politikalannrn tasanm siire9lerinde faydalan1lmak ve sunulan hizmetlerin h1zh, kaliteli, 
basitlc~tirilmi~ vc dii~iik maliyctli bir ~ckildc ycrinc gctirilmcsini saglamak iizcrc kamu kurum vc kuru lu~l an ilc gcr9ck vc tlizcl ki ~i lcrdcn i~lctmc 
vc giri ~imci lcrc ait bu hususlarn i li ~kin her llirl ii bilgi vc vcriyi almak vc analiz ctmck. 
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i$letme degerlendirme raporn ile KOBi'lerin kendini ifade edecekleri bilgiyi, kurnm ve kurulu$lann idari 

kay1t verilerini kullanarak onlar adma iiretmek ve durnmlannm farkma vararak ekonomik faaliyetlerinin 

yliriitlilmesinde alacaklan kararlara yard1mc1 olmak ama9lanmaktad1r. i$letme haz1rlanan bu rapor 

sayesinde finansman, teknoloji, ihracat, verirnlilik ve insa n kaynaklan ile ilgi li mevcut durnrnunu 

degerlendirerek sektoriiniin geli$imi ve sektor i9erisinde konumunu gorebilecektir. 

Bunun ya111stra veri payla$tmma ili$kin olarak ilgili payda$larla geri bildirim ve koordinasyon mekanizmas1 

kurularak, kamu kurnm ve kurulu$1anmn idari kay1tlanndaki verilerinin ortak standartlarda tutulmas1 

konusuna dikkat 9ekilrnesine ve kar$tltklt etkile$imle bilin9 ve farkmdaltk dlizeyini yiikselterek ulusal bilgi 

iiretimine bir nebze destek verilebilecegi ongo1i ilrnektedir. 

Tamm ve KtsaJtmalar 

STB 

GiB 

TB 

SGK 

TORK.PATENT 

NACE 

iBBS 

Sm1tlamalar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanltgt 

Gelir idaresi Ba$kanltgt 

Ticaret Bakanltg1 

Sosyal Giivenlik Kururnu 

Tiirk Patent ve Marka Kurumu 

Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki S1111flamas1 

istatistiksel Bolge Birimleri S1111flamas1 

Selctar: i~letme D0g0rleHdirme Raporn kapsammda Avmpa Birligi istatistik Ofisi (EUROSTAT)'m norm 

ve standartlan kulla111lm1$1lr. Sektorel hesaplamalarda NACE Rev.2-Altt lt Ekonomik Faaliyet Sm1flarnas1 

esas almmt$11r. i$1etmenin ana faaliyet kodunun tespitinde GiB tarafmdan tutul an son ytl bilgisi 

kulla111lm1$hr. 

irnalat sektorline faal iyet gosteren i$1etrneler i9in, OECD tarafmdan yapllan, NACE kodlanna gore teknoloji 

diizeyi gruplamas1dlf. Buna gore imalat sanayi sektorleri dii$tik, orta-dii$iik, orta yiiksek ve yiiksek olarak 

sm1flandmlm1$ltr. irnalat sanayi dt$tndaki sektorler "Diger" etiketi ile gosterilmi$tir. 

Bolge: Sektorlere ili$kin 011alamalarda TOiK tarafmdan yap1lan istatistik Bolge Birimleri S1111flamas1 

Diizey-1 ku llantlm1$lt r. Buna gore; 
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Kod 

TRI 

TR2 

Botge Ad• 

istanbul 

Batt Marmara 

----------~ 
flier 

istanbul 

Baltkesir, (:anakkale, Edirne, Ktrklareli, Tekirdag 

TR4 Dogu Marmara Bilecik, Bolu, Bursa, Diizce, Eski~ehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova 

l 

TR3~ Ege ~Afyonkarahisar, Aydm, Denizli, izmir, Kiitahya, Manisa, Mugla, U~ak 

----
TR5 Batt Anadolu Ankara, Karaman, Konya 

TR6 

TR7 

TR8 

TR9 

TRIO 

Akdeniz 

' Orta Anadolu 

Batt Karadeniz 

Dogu Karadeniz 

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmara~, Mersin, 
Osmaniye 

Aksaray, Kayseri, Kmkkale, Ktr~ehir, Nev~ehir, Nigde, Sivas, Yozgat 

Amasya, Bartm, Cankm, Comm, Karabiik, Kastamonu, Samsun, Sinop, 
Tokat, Zonguldak 

Artvin, Giresun, Giimii~hane, Ordu, Rize, Trabzon ----Kuzeydogu Agn, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzunnn, Igdtr, Kars 
Anadolu 

TRI 1 Ortadogu Anadolu Bingo!, Bitlis, Elaztg, Hak.kari, Malatya, Mu~, Tunceli, Van 

TRl2 1 Giineydogu J Adtyaman, Batman, Diyarbaktr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Anadolu $anhurfa, $trnak - - - - -- -- ---

Hcdef Kitle ve Cografi S1mr 

Olke smtrlan iyinde faaliyet gosteren en son onaylt mali yt la ait Bilanyo veya Basit usulde defter bilgisi 

bulunan geryek veya tiizel ki~i i~letmeleridir. 

Yeri Kaynaklan 

<;a!t~mada, kurum ve kurulu~lann ilgili mevzuatlan kapsammda tutmu~ olduklan idari kaytt verileri 

kullamlmaktadtr. Haliyle i~ letme, durnmunu, verinin sahibi kunun/kurulu~ tarafmdan tutulan kay1tlar 

i.izerinden hiybir yorum yaptlmadan gormektedir. 

Kurum ve kurnlu~lardan altnan verilerin rapor kapsammda kullan1lacak hale getirilmesi iyin temizlenmesi, 

anlamlandtnlmast ve birle~tirilmesi ile ilgili i~lemler yaptlmaktadtr. 

Rapor iyin kullamlan temel veri kaynaklan kurum ve kurulu~larla veri payla~tmma ili~kin yaptlan 

protokollerle olu~turulmu~ servislerdir. A~agtdaki tabloda kurumlardan al man bilgiler yer almaktadtr. 
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Veri Kaynaklan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 

Ticaret Bakanhg1 

Gelir idaresi Ba~kanhg1 

Sosyal Giivenlik Kurumu 

Patent Marka Kurumu 

Hesaplama Kurallan 

1 •:• Ytlhk i~letme Cetveli 

•!• Giinutik Beyannamesi 

•:• Merkez ve Vergi Dairesi Bilgisi 
•!• Dogum Tarihi Bilgisi 
•:• Defter Bilgisi 
•!• Sektor Bilgisi 
•:• Kurumlar Vergisi Beyanname eki Bilan90/Gelir 

Tablosu ve Hesap Ozeti Defter bilgisi 

~ A yilltk prim giin say_is_• -~----~---t 
l~:.--Marka tescil 

I 
•!• Patent 
•!• Faydah Model 

Rapor yedi boliimden olu~maktad1r: (i) i~ letme Kiinye Bilgileri, (ii) Gene! Siralama, (iii) insan Kaynaklan, 

(iv) Ar-Ge, Yenilik, Markala~ma, (v) Verimlilik, (vi) ihracat, (vii) Finansman. 

Her bir ba~ltkta kurnm ve kurnlu~lar ile yaptlan protokoller kapsammda alman idari kay1t verileri 

kulla111l1111~1lr. Eide edilen sonu9lar herhangi bir yoruma yer verilmeden yans11llm1~t1r. 

Rapor kapsammda kulla111lacak verilerin web servislerden 9ekilmesi akabinde yaptlan ay1klama ve 

birle~tirme i~lemlerinde verisi olmayan yani "BOS" gelen alanlar analize dahil edilmemi~tir . 

KOBi'lerin 9ok geni~ bir kitle olmas1 ve idari kay1t veri lerindeki 9e~ itlilik sebebiyle rapor bilan90 ve basit 

usulde defter tutan i~letmeler i9in olu~turulacak olup rapornn i9eng1 e u aynma gore 

ve "Finansman" boliimlerinde farkl1ltk arz etmektedir. 

1ra ama 

i~letmenin verileri , her bir ba~hk kapsammda sektor ve istatistiki Bolge S1mflamas1 DUzey-1 ortalamalan 

ile kar~1la~llrmalt olarak grafiklerde gosterilmi~tir. 

Sektor ortalamalan, i ~ letme verilerinin u9 degerleri 9eyrek geni~ l igi (kartil) yontemi kulla111larak 

ay1klanmas1yla hesaplanm1~ttr. Sektor ortalamas1 hesaplamalan, Tiirkiye geneli ve istatistiki Bolge 

Birimleri S1111flandmlmas1 Dlizey-1 seviyesinde yap1hm~llr. 

Finansman ba~hgmda; bilan90 ve gelir tablolan veri leri iizerinden dikey analiz, oran analizi ve egilim 

yiizdeleri (trend) analizi yapilm1~tir. Bilan90 ve gelir tablosuna sahip olmayan ancak i~letme hesap ozetine 

sahip i~ letmeler i9in de oran analizleri yap1hm~llr. 
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Finansman bollimiinde biiyiime-kiir,:i.ilme gostergeleri ba$hgmda yap1lan trend analizlerinde baz altnan ytl 

ve zaman egrisinin herhangi bir y1hnda verinin s1f1r veya negatif olmas1 durumunda hesaplama 

yaptlmamt $1Ir. 

Sektorde faaliyet gosteren i$lelme say1s111111 6 ve a$ag1s111da olmas1 durumunda, i$letmenin mahremiyetinin 

komnmas1 amac1yla sektor ortalamalarma ili$kin hesaplamalar dokiimana yans11tlmam1$hr. 

Raporun gene! s1ralama boli.imiinde yer alan net satt$1ar, aktiftoplam biiyiiklligi.i ve r,:ah$an prim gun say1s1 

s1ralamalannda toplam i$letme say1 smm 6 ve a$ag1smda olmas1 durumunda, i$1etmenin veri mahremiyetinin 

korunmas1 amac1yla ilgili grafikler olu$1urulmayacaktJr. 

Rapor kapsam111da yap1lan zaman analizleri, i$letmenin son onaylanmt$ mali y11t dahil olmak i.izere be$ 

yilhk veriler kulla111larak yap!lm1$llr. 

Finansman boliimiinde yer alan varl1kl ann etkin kullan11m ba$hgmda be$ y1l11k gosterimi saglayabilmek 

ir,:in hesaplamalarda altJ y11l1k veri kulla111h111$llr. 

Raporun i$letmenin ki.inye bilgileri boliimi.inde yer alan sektor tablosunda imalat sektorline ili$kin OECD 

taraf111dan yapilan teknoloji di.izeyi s1111flamas1 kullanilm1$tlr. Buna gore sektorler; di.i$i.ik, 01ia-di.i$i.ik, 01i a 

yiiksek ve yiiksek olarak beli1iilmi$ olup imalat sanayi dt$mdakiler ise diger etiketi ile g6sterilmi$1ir. 

Raporun insan kaynaklan bollimi.inde yer alan i$letmenin personel yap1sm111 gosterimine ili$kin grafikte, 

i$1etmenin bir veya birden fazla $Ubesinin olmas1 durumunda gi.incel y1 lhk i$letme cetveli ile bildirilen 

merkez ve $Ubel$ubelerindeki r,:ah$an say1lan toplanarak hesaplama yapilmt$11f. 

Raporun verimlilik ba$hgmda i$letmenin kapasite kullan1m oranmm hesaplanmasmda sanayi sicil belgesi 

lttnmas1 durumunda y1lhk i~letme c0tv0linch;i yer alan oran esas 

almmt$ iken, i$1etmenin birden fazla i$yerinin bulunmas1 durumunda ilgili y!lhk i$letme cetvellerindeki 

cirolanna gore agtrltklandmna yaptlarak ortalama kapasite kullan1111 oram hesaplanm1$1lr. 

Rapornn ihracat ba$hgmdaki sektor 01ialamalan, sektorde ihracat yapan i$letmelere ili$kin veriler i.izerinden 

hesaplanmt$1tr. 

Raporun gene! s1ralamalar ba$1tgmdaki toplam i$letme say1s1 o degi$kene ili$kin verisi olan i$letmeler 

dikkate altnarak hesaplanmt$ltr. 

Rapora ili$kin degi$ken ba$hklan ve hesaplama kurallan ekteki dokiimanda yer almaktad1r. 
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K1s1tlar ve Kabullcr 

1. SektOr ortalamalannm hesaplamas111da, kar~Ila~tirmanm daha dogru olabilmesi ic;:in i~ letmenin i9inde 

bulundugu NACE Rev.2-Altih Ekonomik Faaliyet S1111tlamas1 kullamlm1~t1r. Birden fazla sekt6rde 

faaliyet gosteren i~letmenin, sektor ile kar~1la~tmlmas1 amac1yla i ~ letmenin ana sektoriini.in tespit 

edilmesi gerekmi~tir. Bu kapsamda GiB tarafmdan kabul edilen ve ilk mada yer alan kod i~ letmenin 

ana faal iyeti kabul edilmi ~tir. 

2. Cok ydhk veri ile 9ah~tld1g111dan, i~ Jetme ve sektor kar~ ila~tirmalannda, i~ letmenin GiB tarafmdan 

kayda ahnan son ytl faaliyet gosterdigi sektor bilgisi kulla111Jm1~tir. 

3. Finansman boliimiinde, i~ letmenin verisine gore ii9, dort veya be~ y1lhk olarak trend analizleri 

yap1lr111~ttr. 

4. i~ letmenin ilgili yilda hem basit usulde hem de bilan90 usuliinde defter verisi bulunuyor ise, i~letme 

Degerlendirme Raporu bilan90 usuliine gore tutulan defter verisine g6re olu~turulmu~tur. 

5. i~letmenin ay111 ytl i9inde birden fazla bilan9osu veya hesap ozeti var ise ay111 tlirdeki kalemler kendi 

ic;:inde topl an1111~11r. 

6. i~letme kiinye bilgisi ba~hgmda yer alan; t~letme Dnva111, Vergi Numaras1, Bulundugu ii, Bulundugu 

Bolge, i~yerleri, i~e Ba~lama Tarihi, Defter Tiirii ve Sektor bilgileri GiB'den ahnmaktad1r. 

Rapor yaymlama za ma111 

Rapor I ydhk periyotta, i~ letmenin e-devlet iizerinden talep etmesi durumunda olu~tt1rulacakttr. 

NOT: Rapora ili~kin gorii~ ve onerileriniz i9in idr@kosgeb.gov.tr adresine e-posta gonderebilirsiniz. 
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EK 

DEGiSKEN BASLIKLARI VE HESAPLAMA KURALLARI 

Rapordaki stralamalar 

Boliim 2 ve 6'da yer alan Sll'a numaralan belirlenirken ayni degere sahip i~letmelere ayni s1ra numaras1 

veri lmekte, bir sonraki numara daha list degere sahip i~ letme say1s111a g6re belirlenmektedir. Ornegin, en 

yiiksek degere sahip iki i~letme olmas1 durnmunda ilk dort i ~ letmenin sira numaralan I, I, 3, 4 olacak 

~ekilde s1ralanm1~tlr. 

Bollim 3: insan Kitynaklan 

Y1llar bazmda Prim Glin Say1s1 = 4A prim giin say1s1 

Biiliim S: Vcriml il ik 

i~giicii Verimliligi = (Net Sall~ HasilatJ) I (4A prim giin say1s1) 

Yatmm Verimliligi = (Net Sat1~ Hasilat1) I (Maddi Duran Varhklar) 

Biiliim 6: i hracat 

Yurt D1~1 Sati~lann Toplam SatJ~lar ii;inde Orani = (Yurtd1~1 Sati~lar) I (Briit SatJ~lar) 

Boliim 7: Finansnrnn 

Bilanco Usuliine Gore Defter Tutanlar kin Formiiller: 

A. Bori; Odeme Oranlan 

Net <;:a li ~ma Sermayesi = Donen Varhklar - K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar 

Cari Oran = (Donen Varhklar) I (K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar) 

).> Oranm geli~mekte olan iilkelerde 1,5 olmas1 yeterl i giiriiliir. 

LikiditeOram (Asit Test) = (Donen Varhklar - Stoklar) I (K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar) 

).> Oramn I olmas1 yeterli giiriiliir. 
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Nakit Oran = (Donen Yarltklar - Stoklar - Ticari Alacaklar) I (K1sa Vadeli Yabanc1 

Kaynaklar) 

J> Oranmm 0.20'nin allmda olmas1 yelcrlidir. 

B. Yarhklarm Etkin Kullanum 

Alacaklan n Tahsil Siiresi = 365 I (Net Satt~ l ar I Ortalama Ticari Alacaklar) 

)> Orlalama Ticari Alacaklar = [Son onaylanm1~ mali y1la ail Ticari Alacaklar (201 8) + Bir onceki 

yila ail Ticari Alacaklar (2017)) I 2 

Stoklann Devir Si.iresi = 365 I (Net Satt~lar I Ortalama Stoklar) 

)> Orlalama Sloklar =( Son onaylanm1~ mali y1la ail Sloklar (2018) + Bir onceki y1la ail Sloklar 

(2017)) I 2) 

);>- Nakde Doni.i~i.im Si.iresi = Alacaklann Tahsil Siiresi + Stok Devir Si.iresi 

Ticari Bore; Odeme Siiresi = 365 I (Satt~ lann Maliyeti I Ortalama Ticari Borc;Iar) 

)> Ortalama Ticari Bo9lar = [Son onaylan1111~ mali y1la ait Ticari Bor9lar (2018) + Bir onceki y1la 

ail Ticari Bor9lar (2017)) I 2 

);>- i~letme Sennayesi Gi.in Say1s1 = Nakde Doni.i~i.im Si.iresi - Ticari Bore; Odeme siiresi 

C. Yarhklanm Hangi Kaynakla Finanse Ettigi 

Kaldtrac; Oram = (Ktsa Vadeli Yabanct Kaynaklar + Un m Yadeli Yabanc1 Kaynaklar) I 

(Aktif Toplamt) 

Donen Varltklann AktifToplam ic; indeki Payt = (Donen Varltklar) I (AktifTopla1111) 

Duran Yar!tklann AktifToplam ic;indeki Pay1 = (Duran Varltk.lar) I (AktifToplam1) 

K1sa Yadeli Yabanc1 Kaynaklann Pasif Toplam ic;indeki Pay1 = (Ktsa Yadeli Yabanc1 

Kaynaklar) I (PasifToplam1) 

Uzun Yadeli Yabanc1 Kaynaklann Pasif Toplam ic;indeki Pay1 = (Uzun Yadeli Yabanc1 

Kaynaklar) I (PasifToplam1) 

Ozkaynaklarm PasifToplam ic;indeki Pay1 = Ozkaynaklar I (Pasif Toplam1) 
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D. Karl11Ik Gostergeleri 

Sat1$1ann Karhhg1 = (Donem Net Kan veya Zaran) I (Net Sat1$lar) 

Faaliyetin Karhhg1 = (Faaliyet Kan Veya Zaran) I (Net Sat1$lar) 

Ozkaynaklann Karlihg1 = (Donem Net Kan veya Zaran) I Ozkaynaklar 

E. Bi.iyi.ime Gostergeleri 

A$ag1daki ba$hklarda, ba$lang1i;: y1h l 00 birim baz kabul edilmi~tir. Ba$lang1i;: y1hna gore y1llara 

sari degi~im hesaplanm1$tlf. 

);:> Ticari Alacaklar - Net Sat1~lar 

);:> Ticari Alacaklar - Ticari Bori;:lar 

);:> Donen Varhklar -K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar 

);:> K1sa Vadeli Yabanc1 Kaynaklar - Uzun Vadeli Yabanc1 Kaynaklar 

);:> Stoklar - Net Sat1~lar 

);:> Net Sah~lar - Sati~lann Maliyeti 

~ Net Sat1$lar - Finansman Giderleri 

Basit Usulde Defter Tutanlar kin Formiiller: 

Gelirler = Donem ii;:i Has1lat + Diger Gelirler + Donem Sonu Emtia 

Giderler = Donem Ba$• Emtia + Donem iyi Emtia + Giderler 

Kar & Zarar = Gelirler-Giderler 

~ Kar = Gelirler-Giderler>O 

~ Zarar = Gelirler-Giderler<O 

Net Sat!$ Hasilah = Donem ii;:i Has1lat + Diger Gelirler 

Mali Bi.iyi.ikliik = Donem Sonu Emtia 

Sat1$lann Maliyeti = Donem Ba$• Emtia + Donem iyi Emtia- Donem Sonu Emtia 
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