
              

BURSA İli Proje Değerlendirme Komisyonu
14.2. Etap

Eksik Belgeleri Olduğu Belirlenen Yatırımcıların Listesi
No Proje No TC Kimlik No Başvuru Sahibi Projenin Adı İlçe Adı

1 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0001 22*******38 İBRAHİM BUDAKLI Pülverizatör İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

2 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0003 26*******82 MUSTAFA ÜNAL TOPRAK FREZESİ ORHANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

3 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0006 34*******64 ENGİN ORUÇ 3,5 ton Tınaz römork alım projesi KELES

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

4 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0008 22*******08 ALİ TOPRAK YASUTA SARZLI BUDAMA MAKASI 40 MM İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

5 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0009 11*******18 ABDÜLKADİR TURAN ATAMİZÖR GÜRSU

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

6 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0010 34*******30 HAYRULLAH TÜRKMEN pulluk OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

7 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0011 16*******60 AHMET OKUMUŞ ATOMİZÖR GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

8 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0012 19*******64 MEHMET YILDIRIM ATOMİZÖR GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

9 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0014 27*******42 GÖKHAN ÇETİNKAYA yem karma makinesi KARACABEY

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname



              

10 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0015 29*******20 SONER KABA ZANON ZT40 BUDAMA MAKASI İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

11 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0016 10*******94 HÜSNİYE SAKIZ 5 MEMBRANLI POLYESTER DEPOLU 1000 L TURBO ATOMİZÖR İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

12 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0018 18*******82 İSKENDER ÇAKIR Pulluk hibe desteği KELES

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

13 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0019 10*******90 AHMET DEMİR atomizör GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

14 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0021 25*******34 FAHRETTİN SERT PULVERİZATÖR MUSTAFAKEMALPAŞA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

15 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0022 38*******10 SALİH PARLAKOĞLU PULVERİZATÖR NİLÜFER

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

16 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0023 10*******16 RECEP NALBANT PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

17 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0024 31*******36 İSA KÜÇÜK meyva budama ekipmanları İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

18 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0025 27*******54 İBRAHİM HALKALI TURBO İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

19 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0026 31*******50 MURAT DERİN ÇEKİLİR TİP TURBO ATOMİZÖR PROJESİ GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
20 16.A.04.AİFG- 14*******68 BAHRİ YALMAN PULVERİZATÖR MUDANYA



              

A.14/2.0027
2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

21 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0028 30*******76 MEHMET CAN pulverizatör ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı

22 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0030 36*******80 EYÜP POYRAZ DAL PARÇALAMA İŞ GENİŞLİĞİ 180 CM(TRAKTÖR KUYRUK 

MİLİNDEN HAREKETLİ) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

23 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0032 32*******88 HALİL KAYA Diskaro Hibe Alım Projesi MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

24 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0033 31*******80 HÜSEYİN FERİK ATOMİZÖR(1500 LİTRE TRAKTÖRLE ÇEKİLİR TİP İLAÇLAMA 

TANKERİ) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

25 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0034 36*******88 ŞEREF ŞAHAN YEM KARMA MAKİNESİ ALIMI KELES

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

26 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0035 32*******40 MEHMET ALTIN DİSKLİ TIRMIK GOBLE DİSKARO PROJESİ KARACABEY

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

27 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0037 31*******04 İSMAİL ALTIN ROTOVATÖR DİK FREZE PROJESİ KARACABEY

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

28 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0038 11*******78 RAMAZAN AYDOĞDU PNÖMATİK EKİM MAKİNESİ PROJESİ KARACABEY

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

29 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0039 37*******02 İSMAİL SIDKI ESEN atomizör GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

30 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0040 38*******56 MAHMUT KANYILMAZ DAL PARÇALAMA MAKİNESİ PROJESİ YENİŞEHİR

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)
31 16.A.04.AİFG- 36*******06 MURAT ERDEM TOPRAK FREZESİ ROTOVATÖR PROJESİ İNEGÖL



              

A.14/2.0042
2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

32 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0046 10*******50 YUSUF SELÇUK Pulluk KELES

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

33 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0047 21*******58 ZAFER BOZKURT ATOMİZÖR MULTIJETFAN SERİSİ 2000LT ERTANLAR İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

34 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0049 21*******28 MUHARREM AKTAŞ Hidrolik kaydırmalı rotovatör alma projesi KELES

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

35 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0054 11*******50 İRFAN GÜROL SUNUM İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

36 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0055 22*******22 MUSTAFA AKÇALAR PULVERİZATÖR OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

37 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0057 23*******04 ŞÜKRÜ KAYA PULVERİZATÖR OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

38 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0058 19*******84 RAMAZAN ÇELİK YEM KARMA BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

39 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0059 21*******40 KERİM GÜLER Makine Ekipman Alımı Hibe Desteklemesi BÜYÜKORHAN

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

40 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0060 15*******72 SAİDE AYDIN PULVERİZATÖR GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

41 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0061 32*******62 ZARİF İPEK AKIT ÇAPA MAKİNASI KARACABEY

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

42 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0067 30*******70 NECDET EGEL sap parçalama makinası GÜRSU



              

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

43 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0068 10*******32 İSMAİL GÜZELCE atomizör GÜRSU

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

44 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0072 32*******26 OSMAN ASLAN YEM KARMA MAKİNASI BÜYÜKORHAN

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

45 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0077 17*******98 SEZAYİ İNAN 4 Ton iki Dingil Arkaya Damperli Römork alımı İNEGÖL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu 
üyeleri için)

46 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0078 71*******94 AYHAN TAMER Atomizer Alınması İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

47 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0081 25*******48 YUSUF CEBE PULVERİZATÖR OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

48 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0082 19*******20 ÖZCAN BALİ Hidrolik Asistan KEPÇE Projesi İNEGÖL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

49 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0085 21*******98 HACER ASLAN YEM KARMA MAKİNASI BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

50 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0086 13*******42 ÖZCAN PAMUK DAL PARÇALAMA MAKİNESİ YILDIRIM

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

51 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0093 21*******52 YASİN GÜNEY BALYA MAKİNASI ALIMI PROJESİ MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

52 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0095 30*******94 HALİL AYAS Diskaro makinası tarla işleme makinası İNEGÖL



              

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

53 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0098 37*******42 ERDOĞAN ARSLAN SARIBAL atomizer GÜRSU

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

54 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0099 37*******98 ERTUĞRUL SARIBAL ATOMİZÖR GÜRSU

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

55 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0101 22*******14 HAMZA ELMAS KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK 

ALTYAPI YATIRIMLARININ DESKELENMESİ İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

56 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0114 17*******84 HÜSEYİN BAYINDIR Toprak frezeleri rotavatör veya rototiller KESTEL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

57 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0120 23*******00 SELİM KARAMAN Tamburlu Çayır Biçme Makinesi KESTEL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

58 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0121 24*******94 ŞÜKRÜ AYDOĞDU PULVERİZATÖR OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

59 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0122 12*******18 CANER BASRİK PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

60 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0123 38*******10 KADİR KIRBAŞ PULVERİZATÖR NİLÜFER

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

61 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0132 32*******02 TAHİR ATIŞ MİBZER İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

62 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0137 23*******94 MEHMET ALİ ÇOBAN BALYA MAKİNESİ ALIMI PROJESİ YENİŞEHİR

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

63 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0145 14*******86 CAVİT BALKAN ATOMİZÖR ALMA PROJESİ İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname
64 16.A.04.AİFG- 21*******16 İBRAHİM SİVRİ zeytin hasat makinesi ORHANGAZİ



              

A.14/2.0150
1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

65 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0155 30*******20 İDRİS KALE DAL SİLKELE(YANDAN ASKILI) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

66 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0156 20*******82 YAKUP KAPLAN MOTORLU DAL SİLKELEME(YANDAN ASKILI) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

67 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0157 24*******34 İLHAMİ BOZKURT MOTORLU DAL SİLKELEME(YANDAN ASKILI) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

68 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0158 35*******04 HASAN DEREBAŞI TOPRAK FREZESİ(ROTOVATÖR 1850 H.KAYDIRMA) İŞ GENİŞLİĞİ 

1800 MM İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

69 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0163 11*******00 İBRAHİM KILIÇ TOPRAK FREZESİ İNEGÖL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

70 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0165 38*******30 NİHAT KIRAY TOPRAK FREZESİ(ROTOVATÖR 185 AKTİF HİD) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

71 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0169 32*******02 ŞABAN AYDOĞDU İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

72 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0170 14*******40 ZİVER YILDIRIM TEK DİNGİLLİ 3,5 TON KAPASİTELİ TARIM RÖMORKU PROJESİ GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

73 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0171 13*******42 AHMET BEKİ 5 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük projesi GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

74 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0173 14*******66 HALİT TURKAN İLAÇLAMA MAKİNASI GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

75 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0174 33*******20 OSMAN GÜNEŞ CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ YENİŞEHİR

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

76 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0176 25*******80 İBRAHİM TÜRKAN PULVERİZATÖR MUDANYA



              

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

77 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0177 30*******72 KAMİL ALTIN YEM KARMA MAKİNASI BÜYÜKORHAN

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

78 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0178 19*******40 MÜZEYYEN ÖZKAN PULVERİZATÖR GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

79 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0182 36*******92 BURHAN MEMİŞ CEVİZ KURUTMA MAKİNASI KAPASİTE 2 TON KARACABEY

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

80 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0185 27*******46 RIDVAN ARSLAN HK 210 TOPRAK FREZESİ MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

81 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0198 27*******46 SABRİ ER SICAK SÜTÜN , SÜT SOĞUTMA TANKERİNDE SOĞUTULUP 

PAZARLANMASI MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

82 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0201 20*******20 AYHAN AY AYHAN AY KKYDP PROJESİ YENİŞEHİR

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

83 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0205 21*******06 ALİ SATIK Ali SATIK KKYDP PROJESİ YENİŞEHİR

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

84 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0213 14*******32 ORHAN KARAYEL ORHAN KARAYEL MAKİNE EKİPMAN PR0JESİ YENİŞEHİR

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

85 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0214 13*******78 MEHMET KAYA KAYA MEHMET MAKİNE PROJESİ YENİŞEHİR

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

86 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0226 26*******52 KAYA ALİ SEZGİÇ KAYA ALİ SEZGİÇ İLAÇLAMA MAKİNESİ ALIMI MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Traktör ile kullanılacak makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi

87 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0229 22*******88 MEHMET SEDAT ÇAVUŞ MEHMET SEDAT ÇAVUŞ DİSKARO ALIMI MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Traktör ile kullanılacak makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi

88 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0230 36*******42 ŞENNUR SÖKE ÇAPA MAKİNASI BÜYÜKORHAN

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 



              

oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

89 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0233 31*******94 ERGÜN SARI Turbo Atomizör alımı OSMANGAZİ

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde 
bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

90 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0235 17*******46 TUĞRUL DAĞDELEN Zeytin Motorlu dal silkeleme projesi GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

91 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0243 30*******94 MEHMET ÇETİN RÖMORK İNEGÖL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

92 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0244 14*******64 EMRE SEVİM PÜLVERİZATÖR ALIMI KARACABEY

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği; Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt 
sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları 
belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

93 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0249 21*******70 ALİ ERTAN YEM KARMA MAKİNASI BÜYÜKORHAN

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

94 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0250 22*******10 İBRAHİM SARIÇAKIR EL TRAKTÖRÜ ALIMI PROJESİ GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

95 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0251 13*******08 TURAN ŞİMŞEK ZEYTİN MOTORLU DAL SİLKELEME PROJESİ GEMLİK

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

96 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0253 26*******90 TURAN KESEN zeytin motorlu dal silkeleme projesi GEMLİK

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

97 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0255 12*******40 RECEP ÇİKİN EL TRAKTÖRÜ ALIMI PROJESİ KELES

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

98 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0260 19*******32 FATİH KILIÇ EL TRAKTÖRÜ ALIMI PROJESİ KESTEL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 



              

taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

99 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0261 33*******32 MAHMUT ERDÖNMEZ EL TRAKTÖRÜ ALIMI PROJESİ YILDIRIM

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

100 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0262 20*******64 BİLAL GÖKMEN EL TRAKTÖRÜ ALIM PROJESİ KESTEL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

101 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0269 25*******22 HALİL ÇAKAR Çapa Makinesi İZNİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

102 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0273 24*******12 MUSTAFA KAYIN EL TRAKTÖRÜ ALIM PROJESİ KESTEL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

103 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0274 31*******62 SELAHATTİN SEVEN PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

104 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0276 33*******42 YUNUS YAŞAR EL TRAKTÖRÜ ALIM PROJESİ KESTEL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

105 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0277 10*******26 SALİH ERGÜN İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

106 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0280 26*******08 MESUT TÜRKYILMAZ PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

107 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0281 38*******66 BAYRAM BARIŞ İLAÇLAMA MAKİNASI OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

108 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0282 34*******48 İSMAİL ÇELİK 185 SABİT ROTOVATÖR PROJESİ BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

109 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0284 15*******24 MEHMET PALABIYIK PULVERİZATÖR GEMLİK



              

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

110 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0285 37*******28 FADİME ÇELİKLER İLAÇLAMA MAKİNASI GEMLİK

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

111 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0286 40*******88 ABDULCELİL ERTUĞRUL İLAÇLAMA MAKİNASI MUSTAFAKEMALPAŞA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

112 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0287 36*******30 SÜLEYMAN ZEYBEL RÖMORK BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

113 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0288 19*******78 MUSTAFA ALBAYRAK İLAÇLAMA MAKİNASI PROJESİ MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

114 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0290 11*******62 İDRİS GÜNAY İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

115 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0292 37*******68 MEHMET ALTIN İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

116 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0293 34*******38 VELİ TURHAN Makina alet ve ekipman süt soğutma tankı KARACABEY

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

117 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0294 23*******84 MEHMET ER İLAÇLAMA MAKİNASI OSMANGAZİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

118 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0297 28*******02 ALİ OSMAN ULUTAŞ RÖMORK PROJESİ BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

119 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0305 21*******84 CEMİL BOZKURT TARIM RÖMORKU ALIMI NİLÜFER

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

120 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0306 17*******52 ALİ CANDAN RÖMORK ALIMI PROJESİ YENİŞEHİR



              

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

121 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0308 16*******56 ŞENER TÜRKAN PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

122 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0310 34*******74 MUHARREM UÇ RÖMORK MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

123 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0311 12*******06 ERTUĞRUL İKİZ TOPRAK FREZESİ ROTOVATÖR KESTEL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

124 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0312 19*******66 ESAT TINGAZ OT SAP PARÇALAMA MUDANYA

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

125 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0314 35*******92 RAHİM DURAN el traktörü alım projesi GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

126 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0316 09*******13 AŞKAR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE DEPOLAMA İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ DAHİLİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLAÇLAMA MAKİNASI KESTEL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişilerde kâr-zarar hesabı ve son üç yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç)

127 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0317 25*******10 SÜLEYMAN YAVUZ PULVERİZATÖR OSMANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

128 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0318 19*******46 NEVZAT YÜCE İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

129 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0320 16*******08 HAMDİ HİKMET EŞ PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

130 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0321 11*******48 BEKİR YILMAZ İLAÇLAMA MAKİNASI KESTEL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

131 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0322 13*******04 HASAN GÖKÇE zeytinlik ilaçlama makinası projesi GEMLİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 



              

taahhütname

132 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0333 36*******30 İBRAHİM BÜKE ibrahim büke KARACABEY

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

133 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0339 12*******30 MUARREM KURTEŞ PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

134 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0340 20*******06 NURCAN ACAR nurcan acar GEMLİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

135 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0341 34*******70 NİZAMETTİN HIŞTIROĞLU RÖMORK(TEK DİNGİL GERİYE DEVİRMELİ 2.5 TONLUK) İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

136 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0343 30*******24 YAKUP DÜNDAR tınaz3.5 tonluk tek dingil ilaveli damperli römork İNEGÖL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

137 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0344 37*******66 HAMDİ ONAT PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

138 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0348 33*******66 HALİL AKIN ZEYTİN HASAT MAKİNESİ(SİLKELEME) YANDAN ASKILI İZNİK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

139 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0351 29*******56 ORHAN İLHAN PULVERİZATÖR MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

140 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0361 37*******16 ŞEREF MESTAN 2M3 YEM KARMA PROJESİ BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

141 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0363 15*******24 MUAMMER TÜRK 2m3 YEM KARMA PROJESİ BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

142 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0364 20*******56 NABİ ZAMBAK TURBO İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)
143 16.A.04.AİFG- 14*******86 ZEKERİYA SEVİM 23 Sıralı Ekim Mibzeri KARACABEY



              

A.14/2.0365
2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

144 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0367 10*******08 MURAT TURAN İLAÇLAMA MAKİNASI GÜRSU

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

145 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0368 13*******94 MEHMET ÇAVDAR YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNELERİ- Yatay Çift Helezonlu, 

Depo Hacmi 4 (m3) KARACABEY

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

146 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0373 19*******64 ENSAR ZİNCİRKIRAN 12 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE 

HAZIRLAMA MAKİNASI YILDIRIM

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

147 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0385 11*******42 HASAN ÖZER BİÇER BAĞLAR MAKİNESİ ORHANELİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

148 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0386 11*******48 MEHMET GÜNGÖREN BİÇERBAĞLAR MAKİNESİ ORHANELİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

149 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0390 37*******30 YUSUF BAYRAM biçerbağlar makinası BÜYÜKORHAN

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

150 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0397 15*******68 İBRAHİM TAMAÇ ATA 2.10 SAP PARÇALAMA MUDANYA

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

151 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0409 10*******66 FEYZULLAH TOSUN KAAN 26-S DELUX BENZİNLİ-ÇAPA MAKİNASI PROJESİ ORHANELİ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

152 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0411 26*******42 YUSUF ARI Gübre Makinesi Alımı KARACABEY

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

153 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0420 27*******22 MEGİTTİN CAN MEGİTTİN CAN MAKİNE EKİPMAN YATIRIMI PROJESİ ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

154 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0422 17*******32 TAŞKIN HAVA Taşkın Hava Makine Ekipman Projesi ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname
155 16.A.04.AİFG- 17*******76 TACETTİN HAVA Tacettin Hava Makine Ekipman Projesi ORHANGAZİ



              

A.14/2.0425
1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

156 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0430 30*******98 MUSTAFA ELİBOL MEHMET ELİBOL MAKİNE EKİPMAN YATIRIMI PROJESİ ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

157 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0432 26*******30 MURAT ÇETİN Murat Çetin Makine Ekipman Yatırımı Projesi ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

158 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0434 20*******14 HAYRETTİN USLU Asılır Tip Hidrolik Kaydırmalı Sap Parçalama Alımı Projesi İNEGÖL

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

159 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0435 22*******42 HÜSEYİN ERBEK Hüseyin Erbek Makine Ekipman Yatırımı Projesi ORHANGAZİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

160 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0443 25*******52 ALİ OSMAN BAY Ali Osman Bay Makine Ekipman Projesi ORHANELİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

161 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0444 36*******42 HADİ SÖKE TINAZ TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNASI PROJESİ BÜYÜKORHAN

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

162 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0445 35*******74 HALİL YILMAZ 2,5 m³ SABİT ELEKTRİKLİ YEM KARMA MAKİNESİ BÜYÜKORHAN

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

163 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0449 37*******48 AHMET YAŞAR TETİK Ahmet Yaşar Makine Ekipman Projesi İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tapu belgesi ile tarımsal 
işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

164 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0453 22*******66 ALİ KAHRİMAN KAHRİMAN MAKİNE EKİPMAN ALIMI İNEGÖL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

165 16.A.04.AİFG-
A.14/2.0455 18*******42 ÖMER ALTINBAY ÖMER ALTINBAY MAKİNE EKİPMAN PROJESİ İNEGÖL

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

166 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0004 15*******88 ŞÜKRÜ AK atomizer YILDIRIM



              

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

167 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0013 26*******92 AHMET ORHAN turbo atomizer GÜRSU

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

168 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0031 36*******70 RAİF KAYACAN Pulluk Temini KARACABEY

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); 
Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

169 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0053 16*******14 MEHMET CİĞAN ilaçlama atomizeri GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tapu belgesi ile tarımsal 
işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına 
dair taahhütname

170 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0076 33*******16 HALİL KARAMAN 2,5 ton traktör römorku KESTEL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Şirketler veya bireyler için son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından 
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtları, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı; Tüzel kişiler için idari ve 
mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

171 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0084 37*******46 HAMDİ ÜLGEN traktör arkası dal parçalama GÜRSU

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

172 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0094 21*******06 SAKIP GÜLER MAKİNE EKİPMAN ALIM DESTEKLEMESİ BÜYÜKORHAN

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair 
taahhütname

173 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0144 32*******98 AYŞE BIYIKLI Makina ve ekipman alımı NİLÜFER

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

174 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0313 11*******18 GÜLSER KARADUMAN YEM KARMA MAKİNASI HİBE DESTEĞİ NİLÜFER

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için 
kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

175 16.A.04.AİFG-
C.14/2.0357 12*******32 FATMA ARIKAN makina desteği KESTEL

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname



              


