
Kredi/hibe alıcılarına ilişkin İnceleme Anketi 
 
Firma unvanı: BEZTAŞ TEKSTİL TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 
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Bilgi veren şahsın adı ve unvanı:  MUAMMER ACAR 

ŞİRKET SAHİBİ 
 
 
 
 

 

   
  

  EVET HAYIR NOTLAR 
1.  Çalışanlar arasında çocuk işçi (15 

yaşından küçük kişiler) var mı?  
 x  

2.  Firmanın uyguladığı bir yaş 
doğrulama prosedürü var mı?  

x   

3.  Personel arasında zorla çalıştırılan 
biri var mı?  

 x  

4.  Son iki yıl içerisinde İş Kanunu ve 
istihdam yönetmeliklerine yönelik 
herhangi bir uygunsuzluk söz konusu 
oldu mu? Yanıt evet ise, bu 
uygunsuzlukların nasıl ele alındığını 
açıklayınız.  

 x  

5.  İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile 
buna ilişkin yönetmeliklere yönelik 
herhangi bir uygunsuzluk oldu mu? 
Yanıt evet ise, bu uygunsuzlukların 
nasıl ele alındığını açıklayınız.  

 x  

6.  Proje faaliyetleri nedeniyle son iki 
yıl içerisinde herhangi bir vaka/kaza 
meydana geldi mi? Yanıt evet ise, 
yaşanan vakayı/kazayı ve hangi 
düzeltici önlemlerin alındığını 
açıklayınız. İlgili her türlü belgeyi 
sunmanızı rica ederiz.  

 x  

7.  Son iki yıl içerisinde iş gücü ve 
çalışma koşullarına ilişkin herhangi 
bir cezai işlem uygulandı mı / dava 
açıldı mı? Yanıt evet ise, açıklayınız 
ve ilgili her türlü belgeyi sağlayınız.  

 x  

8.  Şirket İş Kanunu’ndaki asgari ücretle 
ilgili hükme riayet ediyor mu?  

x   

9.  İşveren erkekler ve kadınlara eşit 
çalışma karşılığında eşit ücret ödüyor 
mu?  

x   

10.  Şirket kayıt dışı göçmen ve geçici 
çalışan istihdam ediyor mu?  

 x  



11.  Şirket her yıl için kanuni olarak 
belirlenmiş 270 saatlik fazla mesai 
üst sınırına uygun hareket ediyor 
mu?  
 

x   

12.  Şirket fazla mesai karşılığı ücret 
ödüyor mu?  
 

x   

13.  Şirket haftada en az bir gün dinlenme 
hakkı (ardışık altı günlük çalışma 
sonrasında 24 saat süreli dinlenme) 
veriyor mu?  
 

x   

14.  Şirket çalışanların dernek kurma 
özgürlüğüne ilişkin haklarını 
destekliyor mu?  
 

x   

15.  Şirket yeterli ve uygun nitelikte 
sosyal olanaklar (ör. içme suyu, 
tuvaletler, yıkama yerleri, kantinler, 
erkek ve kadınlar için ayrı tesisler, 
soyunma odası, dinlenme alanları) 
sağlıyor mu?  
 

x   

16.  İşveren alt yüklenicilerin kayıt dışı, 
zorla çalıştırılan ve çocuk işçilere 
ilişkin mevzuata uyumluluğunu 
denetliyor mu?  
 

x   

17.  İşveren, çocuk ve zorla çalıştırılan 
işçinin olmaması konusuna uyum 
gösterilmesi ve ciddi güvenlik 
riskleri açısından ana tedarik 
zincirini denetliyor mu?  
 

x   

 
 
 
 
 
Hibe/kredi başvurusunda bulunan şirket sorumlusu:  
 
Ben, ____________________________ olarak; kanuni ve asli sorumluluk çerçevesinde yukarıda yer alan 
bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu teyit eder ve onaylarım.  
 
Adı Soyadı:  
Tarih: 


