
                                            

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 

BAŞVURU KONTROL TABLOSU 

 

FRM.22.00.02/02 

Rev. Tarihi: 29/12/2021 

 

Başvuru Sahibi  

Vergi No / TC Kimlik No  

Başvuru Yapılan Bileşen  

 

KONTROL KRİTERLERİ 

1 Başvuru formu doldurulmuştur.  

2 İkinci Bileşene yapılan başvuruda; işletme yenilikçi genç işletme kriterini sağlamaktadır.  

  
Başvuru Formunda işletme sahibi veya tek başına %51 ve üstünde 

hisse sahibi ortağın kadın olduğu beyan edilmişse;   

 

*Başvuru Formunda bu konuda beyan yoksa kontrol yapılmadan bu 

bölüm boş bırakılacaktır.  

Beyan varsa, ticaret veya esnaf sicilinden kontrol yapılacak ve 

“uygun” ise yandaki kutucuk işaretlenecektir. 

          
          Uygun 

 

 

Çevresel ve sosyal risk sınıflaması 

İşletmenin faaliyetleri Dünya Bankası risk sınıflaması kapsamında 

Önemli veya Yüksek sınıfında değildir.  

 

*İşletmenin çevresel ve sosyal risk sınıfı, yandaki kutucuklardan 

“Düşük” veya “Orta” seçeneklerinden biri seçilerek işaretlenecektir.  

          
          Düşük 

 

          Orta 

 

Aşağıdaki kontroller Başvuru Formunda işletme tarafından verilen bilgiler ve işletmenin güncel KOBİ Bilgi 

Beyannamesine göre KBS tarafından otomatik olarak yapılacaktır: 

 İşletme mikro veya küçük ölçeklidir. 

 İşletmenin KOBİ Beyannamesindeki faaliyet kodları arasında; “Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu”ndaki 

sektörlerden en az biri bulunmaktadır. 

 İşletmenin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya SGK borcu 

bulunmadığı veya varsa destek ödemesi öncesinde borç kapatılacağı / yasal sınırların altına indirileceği ya da tecil / 

taksitlendireceğine dair beyanı işaretlenmiştir.   

 Birinci Bileşene yapılan başvurularda; 

 Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre işletmenin 2019 yılı net satış hasılatı asgari 75.000 TL’dir.  

 İşletme, 2019 yılı ve öncesinde kurulmuştur. 

 İkinci Bileşene yapılan başvurularda; 

 İşletme 2017 yılı ve sonrasında kurulmuştur.  

 İşletmenin destek programından yararlanmasına izin verilmeyen işletmeler arasında bulunmadığına dair tüm beyanlar 

işaretlenmiştir. 
 İşletmenin çevresel ve sosyal başvuru kriterlerine uygun olmadığını beyan ettiği kriter yoktur. 
 Sektör itibariyle işletmenin sahip olması zorunlu olan çevre izin ve lisans belgesi türleri belirtilmişse; işletme bu 

belgelerin var olduğunu beyan etmektedir.   
 Sektör itibariyle çevresel ve sosyal risk oluşturacak eylem olacağı belirtilmişse; işletme bu risklerle ilgili tedbirlerini 

yazmıştır.  

KONTROL SONUCU  

   Başvuru  mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden incelenmiş olup 

uygun bulunmuştur. 
Onay  

KOBİ Uzmanı / Uzman Yardımcısı 

Onay 

Müdür 

Adı Soyadı 

Tarih 

   Düzeltme talep edilmiştir. (Yukarıdaki kriterler doğrultusunda düzeltme 

talep edilmelidir) 

 

Düzeltme talebi: ……………….. 

  Talep edilen düzeltmeler süresi içinde yapılmadığından veya revize 

başvurunun mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrolü neticesinde 

başvuru uygun bulunmadığından, başvuru reddedilmiştir. 

 

 


