
              

BALIKESİR 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 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0019 21*******36 FATMA YILMAZ İLAÇLAMA MAKİNESİ ALIMI ATOMİZER AYVALIK

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

2 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0074 11*******32 YILMAZ GÜN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI 

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ EDREMİT

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

3 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0076 33*******38 İHSAN ALPCAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI 

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ EDREMİT

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

4 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0081 18*******94 İSMAİL SAVAŞ CEVİZ KURUTMA MAKİNASI MERKEZ

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

5 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0105 13*******22 SİNAN ENGİN kırsal kalkınma desteklemeleri makina ekipman başvurusu buğday ekim 

mimzeri MERKEZ

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)

6 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0123 34*******50 AYŞE GİRGİN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI 

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAVRAN

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

7 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0182 20*******00 CAHİT GENGER ZEYTİN SİLKELEME MAKİNASI EDREMİT

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

8 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0217 12*******70 ŞEVKET ÇAKIR KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI 

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAVRAN

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 10.A.01.AİFG 31*******26 MEHMET KARAMAN A İŞ PLANI KARESİ



              

-A.14/2.0222
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

10 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0270 19*******88 SAHRİYE DOĞAN 4 m3 YATAY ÇİFT HELEZON YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI İVRİNDİ

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.); 
Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

11 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0271 26*******82 ALİ İNCİR 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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.)

12 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0272 30*******28 ŞADİ HATİ 6 m3 YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI MERKEZ

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.)

13 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0273 24*******96 GÖKSEL ÇALT 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI MERKEZ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

14 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0274 24*******30 LEVENT ATAK 8 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

15 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0275 16*******08 İSMAİL YAYLA 3 m3 YATAY ÇİFT HELEZON YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI İVRİNDİ

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.)

16 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0276 32*******28 AZMİ GİRGİN 20 SIRALI ŞANZIMANLI GÜBRE DEPOLU ÜNİVERSAL EKİM MİBZERİ SUSURLUK

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

17 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0282 10*******26 CEVDET ESER 210 cm TOPRAK FREZESİ ROTOVATÖR MERKEZ

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

18 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0306 24*******60 MEHMET AKDENİZ HİDROLİK KAYDIRMALI ROTOVATÖR 210 cm MERKEZ

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

19 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0308 31*******12 RAHMİ ZENGİN 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi
20 10.A.01.AİFG 27*******50 İSMAİL ESER 10 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA MERKEZ



              

-A.14/2.0312 MAKİNASI
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.)

21 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0319 28*******92 ENVER ABAKAY 3,5 TON RÖMORK ALIMI MERKEZ

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 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0328 31*******20 SAFAİ ZENGİN 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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

23 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0337 18*******76 MUSTAFA UYAN 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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.)

24 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0339 20*******06 KADİR KARAASLAN 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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.)

25 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0343 12*******50 AHMET ÖZCAN ASLANBAY 6 TON TEK DİNGİLLİ ÇİFT İLAVELİ RÖMORK MERKEZ

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

26 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0345 19*******64 NADİR GÜVEN 6 TON ÇİFT DİNGİLLİ RÖMORK MERKEZ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

27 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0350 30*******16 ALAADDİN GÜRLEK 9 AYAKLI KULTÜVATÖR DURSUNBEY

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

28 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0356 20*******54 AHMET ÖZKAN 1,85 KAYDIRMALI ROTOVATÖR DURSUNBEY

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

29 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0357 10*******50 AYDIN ZEYBEK 20 SIRALI EKİM MİBZERİ MERKEZ

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

30 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0361 18*******74 ADEM ÇAYIROĞLU 3.5 TON TEK DİNGİL RÖMORK DURSUNBEY

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

31 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0401 21*******88 OLGUN OK YENİ YATIRIM BİGADİÇ

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

32 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0409 25*******30 VEYSEL DEMİR 4 m3 DİKEY YEM KARMA MAKİNASI MERKEZ



              

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

33 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0414 30*******34 HALİL KESKİN 8 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA MAKİNASI MERKEZ

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; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

34 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0415 20*******26 YUSUF YILDIZ 3 SOKLU 12 İNÇ PULLUK DURSUNBEY

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

35 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0433 28*******68 MEHMET ALİ BÖCEK 165 TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ DURSUNBEY

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

36 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0441 27*******56 İSMAİL ATAÇ 18 AYAK EKİM MİBZERİ MERKEZ

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

37 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0443 32*******70 İSMAİL ŞAHAN 400 LİTRE İLAÇLAMA MAKİNASI DURSUNBEY

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

38 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0444 10*******54 İLKER AŞIK 6 TON RÖMORK KEPSUT

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

39 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0503 27*******04 İLYAS BADEM PULLUK ALIMI DURSUNBEY

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

40 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0506 17*******88 KASIM KAYGI 18 AYAK EKİM MİBZERİ MERKEZ

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

41 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0507 13*******48 KENAN KÜÇÜK 5 diskli sıkmalı ot biçme MERKEZ

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

42 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0514 33*******00 SEZAYİ DERLİ 20 Lİ EKİM MAKİNESİ MERKEZ

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

43 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0515 15*******22 SELAHATTİN EROĞLU 11 AYAKLI KULTİVATÖR DURSUNBEY

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği

44 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0518 23*******84 SABİT TERZİ 2.40 SABİT ROTOVATÖR İVRİNDİ

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

45 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0519 34*******58 SÜLEYMAN GÜRSOY 5 SOKLU 12 İNÇ YAYLI PULLUK MERKEZ



              

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği

46 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0523 24*******74 RUHİ AYDOĞDU 18 SIRALI EKİM MAKİNESİ MERKEZ

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

47 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0525 20*******40 RAMAZAN BAYCAN 4 m3 DİKEY YEM KARMA MAKİNESİ DURSUNBEY

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

48 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0526 18*******88 RAMAZAN YILMAZ ZAGA TİPİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ DURSUNBEY

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

49 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0528 15*******04 RECEP ERGÜL 3.5 TON TEK DİNGİL RÖMORK MERKEZ

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

50 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0531 14*******44 MEHMET MİCANOĞLU ZAGA TİPİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ DURSUNBEY

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

51 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0532 25*******10 MEHMET GÖÇGÜN 3.5 TON TEK DİNGİL RÖMÖRK DURSUNBEY

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

52 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0533 25*******12 MUSTAFA KISACIK 5 TON TEK DİNGİL RÖMÖRK KEPSUT

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

53 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0609 30*******32 AHMET ESEN Çekiçkesen 24 Lü 56 saç Bağımsız Disk Gobley Diskaro BANDIRMA

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

54 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0636 12*******30 HÜSEYİN ÇAKIR 2,40 RÖTALİTÖR İVRİNDİ

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

55 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0638 14*******48 HATİCE AKIN 2.10 SABİT ROTOVATÖR DURSUNBEY

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

56 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0640 19*******08 HÜSEYİN TIMMAZ 9 AYAKLI KÜLTİVATÖR DURSUNBEY

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

57 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0646 18*******20 HASAN PALA 2.40 SABİT ROTAVATÖR İVRİNDİ

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



              

58 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0647 29*******08 HALİL SARIOĞLU ÇİFT SIRALI MISIR SİLAJ MAKİNESİ MERKEZ

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

59 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0651 30*******06 HALİT CAN ZAGA TİPİ ÇAYIR BİÇME DURSUNBEY

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

60 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0661 22*******96 MUZAFFER GÜRLEYEN 1.85 SABİT ROTOVATÖR DURSUNBEY

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

61 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0669 23*******86 NİYAZİ AĞIÇ 4 SIRALI GÜBRELİ PNÖMATİK EKİM MİBİZERİ MERKEZ

2 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

62 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0672 30*******98 NURDAGÜL DEMİRKAN ÇELMAK 3.5 TON TEK DİNGL RÖMORK DURSUNBEY

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

63 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0679 25*******82 MEHMET DEMİR 7 HP BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ MERKEZ

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

64 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0684 12*******84 METİN SADIÇ 2.10 SABİT ROTOVATÖR İVRİNDİ

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

65 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0686 14*******94 MEHMET ATEŞ 165CM TAMBURLI CAYIR BİÇME MAKİNESİ DURSUNBEY

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; Traktör ile kullanılacak 
makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi

66 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0687 29*******54 İLHAMİ ERYAŞAR 6 m3 YATAY ÇİFT HELEZON YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI MERKEZ

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

67 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0690 31*******94 MURAT KAPLAN 10 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI İVRİNDİ

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

68 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0693 25*******22 NİHAT AKKAYA 10 m3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA VE HAZIRLAMA 

MAKİNASI MERKEZ

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; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

69 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0724 11*******74 HAYRİ CEYLAN 4 MT. LAZER TESFİYE KÜREĞİ ALIMI MANYAS

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

70 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0726 19*******38 HATİCE ÇAKIR 2 m3 YATAY ÇİFT HELEZON YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI İVRİNDİ

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

71 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0748 14*******26 EROL ÖZÇELİK 2.10 SABİT ROTAVATÖR MERKEZ

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

72 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0749 23*******66 İSMAİL ŞENGÜL 3.5 TON TEK DİNGİL RÖMORK İVRİNDİ

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)

73 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0754 17*******32 GÖKAY BAYDOĞDU 2.10 SABİT RÖTAVATÖR MERKEZ

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

74 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0758 34*******38 GÜRAY TOMUŞOĞLU 6 METREKÜP YATAY YEM KARMA MAKİNESİ İVRİNDİ

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

75 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0759 24*******66 EMİNE KAYA 5 ton tek dingil römork İVRİNDİ

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.); 
Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

76 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0760 23*******22 HASAN ÇALIŞKAN 6 METREKÜP YATAY YEM KARMA MAKİNESİ MERKEZ

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

77 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0761 18*******20 MUSA İLHAN 4 METREKÜP YATAY YEM KARMA MAKİNESİ SUSURLUK

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

78 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0762 21*******28 MESUT ÖZ 6 METREKÜP YATAY YEM KARMA MAKİNESİ SUSURLUK

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

79 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0766 32*******66 HALİL İBRAHİM ÇAPAR 165 TAMBUR DURSUNBEY

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

80 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0768 23*******76 GALİP UYSAL ÇİFT SIRALI MISIR SILAJ MAKİNESİ MERKEZ

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)

81 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0769 10*******66 NECATİ YAĞCILARLI 600 LT ASILIR TİP İLAÇLAMA MAKİNESİ BİGADİÇ

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



              

82 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0770 32*******98 EYÜP ALİ BAL 2,10 mekanik kaydırmalı rötavatör SAVAŞTEPE

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

83 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0773 14*******42 MEHMET ÇOLAK 4 lü gübreli pnömatik ekim makinesi BİGADİÇ

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

84 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0774 10*******62 ABDULLAH KIRIKDİŞ 2,10 sabit rötavatör BİGADİÇ

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

85 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0776 10*******52 RAMAZAN KOCAKELE 400 LT ASILIR TİP İLAÇLAMA MAKİNESİ BİGADİÇ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Traktör ile kullanılacak makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

86 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0778 32*******40 ADEM ARABACIOĞLU 600 LT ASILIR TİP İLAÇLAMA MAKİNESİ BİGADİÇ

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

87 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0786 33*******66 ADİL ALTAY 3.5 TON TEK DİNGİL ROMÖRK DURSUNBEY

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

88 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0787 30*******94 İBRAHİM KAYA 3,5 ton römork DURSUNBEY

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

89 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0788 16*******38 YILMAZ BİROL TEK DİNGİL 6 TON RÖMORL MERKEZ

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

90 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0789 24*******90 OSMAN KAYA tek sıralı silaj makinası DURSUNBEY

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

91 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0790 30*******16 MURAT DEMİRBAŞ TEK SIRALI MISIR SILAJ MAKİNESİ DURSUNBEY

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

92 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0791 25*******50 İSMAİL YILMAZ 18 SR GÜBRELİ BUGDAY EKİM MAKİNESİ DURSUNBEY

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

93 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0792 31*******86 DURAN AVCI balya makinası haşpaylı DURSUNBEY

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

94 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0793 19*******78 İSMAİL DUMAN balya makinası DURSUNBEY

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

95 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0795 21*******14 HATİCE DAMAK 3 ipli balya makinası haşpaysız DURSUNBEY

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.); Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)
96 10.A.01.AİFG 21*******42 CEMİL IŞIKLAR 3m3 dikey yem karma MERKEZ



              

-A.14/2.0796
1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

97 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0797 12*******80 CELAL GÜLARSLAN 3 METREKÜP SABİT ELEKTİRİKLİ YEM KARMA MAKİNESİ KEPSUT

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)

98 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0801 25*******56 HÜSEYİN DEMİREL 3 SOKLU 9 İNÇ PULLUK DURSUNBEY

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

99 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0821 10*******00 MÜMİN KARA ZEYTİN HASAT MAKİNESİ DAL SİLKELEME ALIMI ERDEK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

100 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0836 18*******44 METİN AKGEDİK 24 lü diskaro İVRİNDİ

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

101 10.A.01.AİFG
-A.14/2.0838 33*******40 ARİF SEZER 10 M3 YATAY ÇİFT HELEZON KANTARLI YEM KARMA MAKİNESİ MERKEZ

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

102 10.A.01.AİFG
-B.14/2.0001 28*******34 MEHMET ALİ ERTÜRK KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI KAPSAMINDA A İŞ PLANI PROJE 

BAŞVURUSU BANDIRMA

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; Traktör ile kullanılacak 
makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi; 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 10.A.03.AİFG
-A.14/2.0025 17*******20 TEKİN BAYDOĞDU Yatay Çift Helezonlu 8 metreküp Yem Karma ve Hazırlama Makinası KARESİ

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

104 10.A.03.AİFG
-A.14/2.0219 20*******92 ERDOĞAN ALBAYRAK 3,5 tonluk römork başvurusu SINDIRGI

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

105 10.A.03.AİFG
-A.14/2.0221 21*******08 MUHAMMET DEMİR 10 tonlul römork başvurusu SINDIRGI

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

106 10.A.03.AİFG
-C.14/2.0053 17*******02 YILMAZ YEŞİLOĞLU ASGARİ GİRDİ, AZAMİ FAYDA BALYA

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.)



              

107 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0004 21*******68 İBRAHİM ERENSOY 2020/25 ; DG:2021/35 BANDIRMA

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

108 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0006 23*******24 BAYRAM ÖNELGE 210 CM ROTOVATÖR ALIM PROJESİ MERKEZ

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

109 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0007 21*******02 ÖNDER KALEMOĞLU MİBZER (PNÖMATİK, ÜNİVERSAL) BANDIRMA

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

110 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0011 30*******60 HAKAN ERDEM MİBZER (PNÖMATİK,ÜNİVERSAL) GÖNEN

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

111 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0013 33*******08 SERKAN ÇAKIRCALI MİBZER(PNÖMATİK,ÜNİVERSAL) GÖNEN

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

112 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0018 14*******30 FERHAT KORKMAZ Atomizör (Zeytin İlaçlama Makinası (1200 Litre) MARMARA

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

113 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0022 16*******52 İSMAİL BERBEROĞLU Balya Makinası Alımı Projesi MERKEZ

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

114 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0023 20*******88 ALİ YAZAN EKİM MAKİNASI ALIM PROJESİ MERKEZ

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

115 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0026 11*******78 RİTVAN AKDOĞAN EKİM MAKİNASI ALIM PROJESİ MERKEZ

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

116 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0033 24*******90 NUSRET ŞENTÜRK ATOMİZÖR BANDIRMA

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

117 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0035 30*******90 EMEL ŞAHAN 4 metreküp dikey tip yem karma ve dağıtma makinası İVRİNDİ

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)
118 10.A.04.AİFG 13*******30 SÜLEYMAN ERCAN SÜLEYMAN ERCAN PULLUK PROJESİ KARESİ



              

-A.14/2.0038
1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

119 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0040 25*******90 İLHAN ÖZTÜRK 13'lü Helezon Ayaklı Kültivatör Alımı Projesi MANYAS

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

120 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0041 12*******34 MÜMİN YURTSEVEN ZEYTİN HASAT MOTORLU DAL SİLKELEME MAKİNASI ERDEK

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

121 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0045 19*******68 TURAN FİLİZ ZEYTİN HASAT MAKİNESİ ALIMI GÖNEN

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

122 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0049 20*******18 HASAN AKARSU atomizör GÖNEN

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

123 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0050 28*******16 MEHMET EMİN KARAKOBAK ceviz bahçesine motorlu çapa makinesi İVRİNDİ

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

124 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0052 18*******36 GALİP ATACAN TARLA PÜLVERİZATÖRÜ ALIM PROJESİ MERKEZ

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 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0059 29*******36 FATMA AYDIN ZEYTİN HASAT MAKİNESİ AKÜLÜ TARAKLI ERDEK

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

126 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0061 30*******04 ŞÜKRÜ YALÇIN zeytin hasadında iş günün azaltılarak zamandan maliyetten tasarruf edilmesi BURHANİYE

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

127 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0062 16*******28 REMZİ BİROL SİLAJ MAKİNASI ALIM PROJESİ MERKEZ

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 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0063 18*******62 EMİR BODUR 2,5 metreküp Dikey Tip Dikey helezonlu Yem Karma ve Dağıtma Makinesi 

(Elektrik Motorlu) İVRİNDİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

129 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0066 16*******60 ERDOĞAN AYDIN yüzde 50 hibeli makina ekipman alımı SUSURLUK

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

130 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0068 15*******84 AHMET ARSLAN DİKEY TİP YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNESI ALIM PROJESİ İVRİNDİ

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

131 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0071 17*******62 ADNAN DURGUT Tarla pülvarizatörü alımı başvurusu BANDIRMA

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

132 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0073 24*******20 HÜSEYİN AKAR Hüseyin Akar- Motorlu Dal Silkeleme GÖMEÇ

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

133 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0080 14*******36 İSMAİL KOÇ 6m3 YATAY TİP ÜÇ HELOZONLU YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNASI BİGADİÇ

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

134 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0082 27*******16 RİZA KOCABAŞ MİBZER (PNÖMATİK,ÜNİVERSAL) BANDIRMA

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

135 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0083 30*******26 ŞAFAK ÖZKAN AGIR TİP GOBLEY Alımı Projesi MANYAS

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

136 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0088 34*******48 HAYRİ ACAR KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ MERKEZ

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

137 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0089 17*******68 İSMAİL BAŞOĞLU ZEYTİN HASAT MAKİNESİ MOTORLU DAL SİLKELEME ERDEK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi
138 10.A.04.AİFG 33*******04 HATİCE KIRCI 7,5 HP MARŞLI DİZEL MOTORLU ÇAPA MAKİNASI ERDEK



              

-A.14/2.0092
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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

139 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0093 33*******42 HANİFE KIRCI ZEYTİN HASAT MAKİNESİ MOTORLU DAL SİLKELEME ERDEK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

140 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0100 10*******42 SANİYE TANSEVER AKÜLÜ TARAKLI ZEYTİN HASAT MAKİNESİ ERDEK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

141 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0107 18*******50 ALTAN GEL ZEYTİN SİLKELEME MAKİNASI EDREMİT

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

142 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0108 30*******88 MEHMET ERDİL Tarım Römorku(3,5 ton tek dingilli) Projesi SAVAŞTEPE

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

143 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0109 24*******64 AHMET AYAN sunum MANYAS

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; Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

144 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0115 32*******40 AHMET GEÇİCİ 12 HP MANUEL ÇAPA MAKİNESİ ERDEK

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

145 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0116 12*******10 EROL KOCAOĞLU 6 m3 yatay çift helezonlu yem karma makinası alımı GÖNEN

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

146 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0117 11*******02 YUSUF SEVİNÇ 4 m3 YATAY ÇİFT HELEZONLU YEM KARMA VE HAZIRLAMA MAKİNASI KARESİ

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; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

147 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0121 20*******02 İBRAHİM BÜYÜKKOYUNCU Kimyevi Gübre Dağıtma Makinası Alımı GÖNEN

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

148 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0122 25*******62 RAMAZAN FİDAN ZEYTİN HASAT MAKİNASI BANDIRMA

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



              

149 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0126 31*******50 MUTLU EFU BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

150 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0127 31*******48 UĞUR EFU BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

151 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0128 14*******80 DOĞAN DONAT 4 LÜ GÜBRELİ PİNOMATİK EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

152 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0129 28*******58 ERDİN HASAR 5 TON ROMÖRK ALIMI SUSURLUK

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

153 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0130 11*******86 EMİR ALİ BALABAN BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

154 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0131 10*******70 EMRE OBALI 6 LI PİNOMATİK EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

155 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0132 20*******68 NECMETTİN GÜNGÖRMÜŞ 2400 MODEL ROTOVATÖR ALIMI SUSURLUK

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

156 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0133 24*******14 ZEKAİ MUCAN 10 TON ÇİFT DİNGİL ROMORK ALIMI MANYAS

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

157 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0134 24*******98 SONER MUCAN BALYA MAKİNESİ ALIMI MANYAS

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

158 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0135 26*******40 AHMET ERDOĞAN 2,75 MT. EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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.)

159 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0136 11*******54 ŞENER SİDAL 6 TON ÇİFT DİNGİL DAMPERLİ ROMÖRK ALIMI SUSURLUK

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

160 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0137 27*******28 HALİL GÖKÇE 5 TON TEK DİNGİL RÖMORK ALIMI SUSURLUK

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

161 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0138 13*******02 OSMAN ERKAN BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

162 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0139 23*******12 AYTEKİN KUTER 6 LI PİNOMATİK GÜBRELİ EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

163 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0140 35*******64 AHMET ÖZHAN BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

164 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0141 19*******14 ÖZCAN TIĞLI PÜNOMATİK MİBZER ALIMI MERKEZ

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

165 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0142 16*******14 İSMAİL ARABACI 10 TON DAMPERLİ ÇİFT DİNGİL ROMORK ALIMI SUSURLUK

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

166 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0143 33*******84 ALAETTİN EFE 290 ROTOVATÖR ALIMI MANYAS

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

167 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0145 29*******36 SEDAT KURT 6 TON DAMPERLİ TEK DİNGİL ROMORK ALIMI SUSURLUK

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

168 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0146 11*******82 BURHAN AYAN 3 MT.GÜBRELİ EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

169 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0147 23*******84 MEHMET ALİ YILMAZER 22 Lİ GÜBRELİ EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK



              

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

170 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0148 19*******94 MURAT ŞAHİN 9 KOLLU OT TOPLAMA ALIMI SUSURLUK

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.)

171 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0149 19*******76 ATİLLA ŞAHİN 3 MT.EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

172 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0150 13*******08 URAL ARABACI 6 LI PİNOMATİK EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

173 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0151 16*******06 NAHİT AYDIN 2800 SAP PARÇALAMA ALIMI SUSURLUK

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

174 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0152 19*******56 TUĞRUL ÖKDEM 6 TON TEK DİNGİL ROMORK ALIMI SUSURLUK

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; Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)

175 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0153 23*******68 İSMAİL AKBULUT 22 Lİ GÜBRELİ EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

176 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0154 28*******92 ZAFER KARADUMAN 9 LU MİNİ ÇİZEL ALIMI SUSURLUK

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

177 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0155 10*******46 GÜNGÖR ÖFER 6 TON DAMPERLİ TEK DİNGİK ROMORK ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

178 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0156 12*******00 MUSTAFA SÖNMEZ 24 LÜ GOBLE ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

179 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0157 23*******20 MUSTAFA SAĞLAM 4 LÜ PİNOMATİK EKİM MAKİNESİ SUSURLUK

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

180 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0158 31*******74 ABTULLAH BULUT 32 Lİ DİSKORA ALIMI SUSURLUK

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

181 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0159 33*******04 HÜSEYİN HIZLIOĞLU 240 SABİT ROTOVATÖR ALIMI SUSURLUK

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

182 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0160 28*******08 GÖKHAN GÜRSOY 6 M3 YEM KARMA ALIMI SUSURLUK

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

183 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0162 32*******06 METİN YILDIRIMER 8 M3 YEM KARMA ALIMI SUSURLUK

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.)

184 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0163 16*******12 NURİ ÜNAL 290 AĞIR TİP ROTOVATÖR ALIMI SUSURLUK

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.)

185 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0164 13*******52 RECEP KIRDAR 2400 ROTOVATÖR ALIMI SUSURLUK

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

186 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0165 34*******02 EMİR ÇELİK 22 Lİ DİSKORA ALIMI SUSURLUK

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

187 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0166 22*******82 VEYSEL DEMİRDAL 21 SIRALI EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

188 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0167 25*******52 MÜJGAN BOLKAN 210 ROTOVATÖR ALIMI SUSURLUK

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

189 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0168 16*******94 BÜLENT ARABACI BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

190 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0170 29*******84 MEHMET KARANFİL 6 TON TEK DİNGİL ROMÖRK ALIMI SUSURLUK

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

191 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0171 27*******58 AVNİ DUMAN 4 metreküp yatay tip üç helezonlu yem karma ve dağıtma makinası İVRİNDİ

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

192 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0172 14*******28 NAZIM AKGÜN EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

193 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0173 25*******04 KADİR ÖZDEMİR TOPRAK FREZELERİ- Ağır Tip Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 

240-260cm. MANYAS

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

194 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0175 10*******42 HASAN KELEBEK 6 LI PİNOMATİK EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

195 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0176 14*******54 FİKRET ERSAN 20 LİDİSKORA ALIMI SUSURLUK

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

196 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0178 31*******44 HAMDİ ERGÜVEN GÜBRE SERME MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

197 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0179 27*******70 İSMAİL BAYRAM TARIM RÖMORKLARI(3,5 TON TEK DİNGİLLİ) PROJESİ SAVAŞTEPE

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

198 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0183 29*******14 ALİ SÖNMEZ 24 LÜ GOBLE ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

199 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0185 16*******08 BENHAN İBRAHİM KANTARCI ZEYTİN HASAT MAKINASI ALIM PROJESİ AYVALIK

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

200 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0186 31*******76 KAMİL ÖZÇAM kamil özçam pulluk projesi BİGADİÇ

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

201 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0189 16*******28 MUSTAFA GEZGİN PNÖMATİK MİBZER ALIMI PROJESİ SUSURLUK



              

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)

202 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0190 21*******30 RAMAZAN GÜNEŞ 10 TON ÇİFT DİNGİL ROMÖRK SUSURLUK

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.)

203 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0195 13*******22 ADEM AKAY TURBO ATOMİZÖR ALIMI PROJESİ BANDIRMA

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)

204 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0196 14*******86 VEDAT AKAY GOBLE DİSKARO ALIMI PROJESİ BANDIRMA

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)

205 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0197 16*******46 MEHMET ALİ ALDEMİR Üniversal Ekim Mibzeri Alım Projesi BİGADİÇ

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

206 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0199 28*******90 AHMET DOĞAN Yem Karma Makinesi Alım Projesi SINDIRGI

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

207 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0200 25*******40 MUSTAFA EKİN 3 İPLİ HAŞBAYLI BALYA MAKİNASI MERKEZ

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

208 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0201 24*******72 ALİBEY KARAARSLAN zamandan tasarruf işgücü azaltılması maliyeti düşürmek için kullanılacak bir 

makine BURHANİYE

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

209 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0203 28*******84 AHMET TÜRKYILMAZ 3 İPLİ HAŞBAYSIZ KARE BALYA MAKİNASI KARESİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

210 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0205 16*******10 ÖZCAN ORUÇ ÖZCAN ORUÇ 8M3 YEM KARMA MAK. MERKEZ

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; Alınacak makine 



              

ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

211 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0206 13*******12 EMİNE ÖZ 10 TON ÇİFT DİNGİL ROMÖRK ALIMI SUSURLUK

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

212 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0207 17*******48 REMZİ CANKUL 5 TON ÇİFT DİNGİL ROMÖRK ALIMI SUSURLUK

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

213 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0210 35*******56 ARİF ÖZEN ÖZEN TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ SUSURLUK

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

214 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0212 23*******30 SUAT AYGÖREN AYGÖREN TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ MERKEZ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

215 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0214 19*******32 KADİR GÜR GÜR TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ SUSURLUK

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

216 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0215 35*******82 ERAY ÜLEŞ ÜLEŞ TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ SUSURLUK

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

217 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0216 32*******00 ARİF ÖZENÇ Zeytin Hasat Makinası Alımı MARMARA

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

218 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0218 28*******36 VELİ ÇAKAL 2 ton kapasiteli fındık ve ceviz kurutma makineleri İVRİNDİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

219 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0220 21*******56 EMEL KARACA Zeytin Hasadında zamandan işgücünden ve kaliteli zeytin elde edebilmek 

için BURHANİYE

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

220 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0223 30*******90 YILDIZ BOZBEY 3,5 Ton Kapasiteli Tek Dingilli Römork Alımı İVRİNDİ

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

221 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0228 20*******88 MEHMET YAVUZ çeviz soyma başvurusu SINDIRGI

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

222 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0230 33*******48 HASAN HÜSEYİN DENİZ 4 SIRALI PNÖMATİK EKİM MAKİNASI (GÜBRE SANDIKLI) İVRİNDİ

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

223 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0231 14*******44 MEHMET AYDIN ceviz soyma başvurusu SINDIRGI

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

224 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0234 23*******92 ALİ İDİ rötovatör projesi SINDIRGI

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Tüzel kişilerde kâr-zarar hesabı ve son üç yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç); Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair 
taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

225 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0235 22*******78 İSMAİL ÇAVDAR Römork Projesi SINDIRGI

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

226 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0236 24*******00 İLYAS ÖZEN sabit rotovatör alım projesı SINDIRGI

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.)

227 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0237 23*******50 İSMAİL DİLBAY 165 lik tanbırlu çayır biçme makinası KEPSUT

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

228 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0240 18*******26 YAHYA EREN Rötovatör projesi SINDIRGI

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

229 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0241 33*******68 SEDAT UÇAR Römork Projesi SINDIRGI

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

230 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0242 34*******64 RAMAZAN ARIKAN 3,5 ton kapasiteli tek dingilli römork projesi İVRİNDİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

231 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0243 20*******12 NİHAT ÇOBAN Rötovatör projesi SINDIRGI

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

232 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0244 30*******96 İSMET YILMAZ Rötovatör projesi SINDIRGI



              

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

233 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0245 26*******66 HÜSEYİN ÖZDEMİR Rötovatör projesi SINDIRGI

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

234 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0246 15*******30 HALİL İBRAHİM DEMİRCAN Römork projesi SINDIRGI

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

235 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0247 14*******20 MEHMET TEKİN 5 TON TEK DİNGİL ROMORK ALIMI SUSURLUK

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

236 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0248 13*******50 HASAN KOTANÇ 32 Lİ DİSKORA SUSURLUK

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

237 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0249 12*******98 İBRAHİM ETEM IŞIK Rötavatör projesi SINDIRGI

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

238 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0250 13*******08 BAYRAM KUZYAKA Slaj makinası projesi BİGADİÇ

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

239 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0251 16*******46 RAMAZAN GÜNGÖR Rötavatör Projesi SINDIRGI

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

240 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0252 31*******98 CEMAL BAŞAT Rötavatör projesi SINDIRGI

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

241 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0254 26*******46 YAKUP SİVRİKAYA Römork Projesi SINDIRGI

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

242 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0255 30*******52 HALİT YEŞİL Rötovatör projesi SINDIRGI

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

243 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0256 30*******66 KAMİL GÜRSAN 3 MT. EKİM MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK



              

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

244 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0257 13*******86 MEDET KUTLUER Rötovatör projesi SINDIRGI

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

245 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0258 34*******88 AHMET GEROĞLU Ot tırmığı projesi SINDIRGI

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

246 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0259 11*******22 HASAN ŞAHİNKAYA Rötovatör projesi SINDIRGI

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

247 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0260 30*******86 HÜSEYİN İLHAN Römork projesi SINDIRGI

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

248 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0261 11*******04 AYNUR ÇAPAR Rötavatör projesi SINDIRGI

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

249 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0262 35*******08 HASAN KILIÇASLAN Yem karma projesi SINDIRGI

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

250 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0264 20*******18 RIDVAN CURACI BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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

251 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0265 26*******72 ŞEREF YAZ Rötavatör projesi SINDIRGI

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

252 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0266 10*******50 HALİL İBRAHİM TURHAN Römork projesi SINDIRGI

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

253 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0267 20*******52 MUSTAFA GÖKÇE Rötavatör projesi SINDIRGI

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
254 10.A.04.AİFG 43*******62 VURAL YÜCEL Rötovatör projesi SINDIRGI



              

-A.14/2.0268
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

255 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0279 16*******32 AHMET SUBAŞI AHMET SUBAŞI KKYDP PROJESİ DURSUNBEY

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

256 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0280 30*******06 KASIM ÖZDEN GOBLE DİSKORA ALIMI SUSURLUK

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

257 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0284 33*******12 HALİL İNAN 2M3 YEM KARMA PROJESİ DURSUNBEY

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

258 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0295 13*******20 HAZIM SÖYLER Zirai Mücadele İlaçlama Makinası Alım Projesi BURHANİYE

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)

259 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0302 18*******84 GÜLAY SELVİ HANİŞOĞLU ARICILIK VE ARI URUNLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR GÖNEN

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

260 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0315 20*******72 EMİN ŞEN Römork projesi SINDIRGI

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

261 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0318 16*******74 YASİR AY 5 TON RÖMORK ALIMI SUSURLUK

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

262 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0322 13*******00 SONER ER 6 TON RÖMORK ALIMI BANDIRMA

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

263 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0330 19*******28 HAYATİ ÖZGÜR ÖZGÜR TARIM BANDIRMA

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

264 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0331 20*******24 ATA TAN ATA TARIM BANDIRMA

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



              

265 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0338 10*******30 HÜSEYİN GÜLGÖNÜL DİSKARO ALIMI PROJESİ MERKEZ

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

266 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0352 25*******32 HALİL İBRAHİM ŞEN HUBUBAT GÜBRELİ EKİM MAKİNESİ BANDIRMA

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

267 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0374 25*******56 NECDET CURA OTOMATİK GÜBRE SIYIRICI (HİDROLİK TİP 63 METRE) İVRİNDİ

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.)

268 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0379 11*******84 HALİL İBRAHİM KURUCA DİKYAYLI ORTA TİP 9 AYAK KÜLTÜVATÖR GÖMEÇ

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

269 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0384 30*******88 MEHMET ALİ DEMİRCİ Rotovatör projesi SINDIRGI

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

270 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0388 32*******36 YUSUF ONAR 4 lü 12 numara helezon yaylı hidrolik ayarlı profil pulluk alımı projesi GÖNEN

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

271 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0395 19*******08 TEKİN KÖSE TURBO ATOMİZÖR ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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.)

272 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0404 23*******74 ÜMİT EREN HAŞBAYLI BALYA MAKİNASI ALIMI MERKEZ

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.)

273 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0408 22*******64 SAMİ GÜNDOĞAN HAŞBAYLI BALYA MAKİNASI ALIMI MANYAS

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

274 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0416 15*******58 HASAN DUMAN ROTOTİLLER ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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



              

275 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0417 31*******80 AHMET AKER BASKI YAYLI 13 AYAK ÇİZEL ALIMI SUSURLUK

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

276 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0419 13*******62 OSMAN NURİ ÖZ 3 İPLİ BALYA MAKİNESİ ALIMI SUSURLUK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

277 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0429 17*******06 HASAN ÇETİN atomizör GÖNEN

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

278 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0445 23*******14 EMRAH KOÇ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ ALIM PROJESİ MERKEZ

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

279 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0446 24*******98 MUSTAFA YILDIZ GOBLE ALIMI SUSURLUK

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

280 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0448 27*******80 İLYAS ÖZDEN Dik Rotovatör alım projesi GÖNEN

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

281 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0449 15*******48 MEHMET UZUNOĞLU GOBLE ALMA PROJESİ GÖNEN

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

282 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0450 19*******76 İBRAHİM KAYA ALPLER 9 NUMA KAMALI PULLUK PROJESİ DURSUNBEY

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

283 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0454 15*******62 HASAN KANDEMİR TINAZ 3,5 TONLUK RÖMORK PROJESİ DURSUNBEY

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

284 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0456 31*******46 HASAN KARAORMAN HASAN KARAORMAN YAPRAK BUZ MAKİNESİ (5 TON/GÜN KAPASİTELİ) ERDEK

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi
285 10.A.04.AİFG 32*******90 RECEP GÖKMEN ceviz kurutma makinesi projesi GÖNEN



              

-A.14/2.0457
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; Traktör ile kullanılacak 
makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi; Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

286 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0459 22*******48 HASAN GÜLNAS GÜLNAS MAKİNE EKİPMAN ALIM PROJESİ SUSURLUK

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.)

287 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0462 26*******70 RIFAT İLER İLER TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ MERKEZ

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

288 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0463 23*******54 METİN ALKAYA RÖMORK SAVAŞTEPE

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

289 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0464 32*******78 ABDİ KANDEMİR 3.5 RÖMORK SAVAŞTEPE

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

290 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0466 17*******98 TURGUT KORKMAZ 3.5 TON RÖMORK SAVAŞTEPE

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

291 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0467 19*******66 RAMAZAN KÖSE 3.5 TON RÖMORK SAVAŞTEPE

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

292 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0468 11*******78 MURAT BIÇAK RÖMORK SAVAŞTEPE

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

293 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0469 28*******62 KAMİL YILDIRIM 3.5 TON RÖMORK SAVAŞTEPE

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

294 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0470 33*******64 BAYRAM DEVECİ TARIM RÖMORKLARI SAVAŞTEPE

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

295 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0471 14*******60 MESUDİYE KAYNAK CEVİZ SOYMA MAKİNESİ SAVAŞTEPE

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

296 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0472 27*******14 SITKI YÜKSEL CEVİZ, BADEM, ANTEP FISTIĞI SOYMA MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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

297 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0473 27*******84 HASPİ KAR TAMBUR SAVAŞTEPE

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

298 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0474 29*******74 MEHMET ALİ YILDIRIM TAMBURU ÇAYIR BİÇME SAVAŞTEPE

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

299 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0475 11*******02 SEDAT ARSLAN ZEYTİN VE MEYVE HASAT MAKİMESİ MOTORLU DAL SİLKME SAVAŞTEPE

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

300 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0477 10*******84 SEMRA ÇALI TOPRAK FREZELERİ Rotovatörler SAVAŞTEPE

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

301 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0478 24*******50 METİN KÖSE 210 RÖTORVATÖR SAVAŞTEPE

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

302 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0479 11*******16 AHMET CEBHE ÇAPA MOTORU SAVAŞTEPE

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

303 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0480 25*******94 RAMAZAN GEZİCİ Çapa makinesi SAVAŞTEPE

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

304 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0481 11*******90 SEBAHATTİN ARSLAN çapa makinesi SAVAŞTEPE

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

305 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0482 22*******22 MUSA AKGÜN ÇAPA MAKİNESİ SAVAŞTEPE

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

306 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0483 11*******74 TUNCEL ÇAPA 400 lt ilaçlama SAVAŞTEPE

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

307 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0484 11*******00 YAKUP ANT pülverizatör İVRİNDİ

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

308 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0485 22*******08 ZÜREYYA ÇAKMAK Pulverizatör prjesi SINDIRGI

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

309 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0486 31*******80 MEHMET GİRGİN Rorovatör projesi SINDIRGI

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

310 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0487 13*******18 FERİT KARADUMAN FERİT KARADUMAN DENİZ SULU YAPRAK BUZ MAKİNASI (5000KG/GÜN) ERDEK

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

311 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0488 27*******00 FEDAYİ ERSOY FEDAYİ ERSOY YAPRAK BUZLAMA MAKİNASI (3000KG/GÜN) ERDEK

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



              

312 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0490 11*******10 MUSTAFA KEMAL KARAMAN MUSTAFA KEMAL KARAMAN DENİZ SULU YAPRAK BUZ MAKİNASI 

(5000KG/GÜN) ERDEK

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

313 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0491 13*******22 BİRSEN ÇALIŞKAN Rotovatör SAVAŞTEPE

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

314 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0492 33*******00 HASAN MANDIRACI HASAN MANDIRACI DENİZ SULU YAPRAK BUZ MAKİNASI (5000KG/GÜN) ERDEK

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

315 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0495 30*******36 İHSAN DEMİR ilaçlama SAVAŞTEPE

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

316 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0499 24*******32 CANER YILMAZ rotatiiler alım projesi KEPSUT

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)

317 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0500 13*******20 AHMET ÇAKMAK AHMET ÇAKMAK TUZLU SULU YAPRAK BUZ MAKİNASI (3TON/GÜN) ERDEK

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

318 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0504 26*******20 RAMAZAN KARATAŞ KARATAŞ MAKİNE EKİPMAN ALIM PROJESİ KEPSUT

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

319 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0520 30*******64 SELAHATTİN DUMAN TARIMSAL EKİPMAN HİBE DESTEĞİ KARESİ

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

320 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0524 11*******82 HÜSEYİN GÜLER HÜSEYİN GÜLER YAPRAK BUZ MAKİNASI (3TON/GÜN) ERDEK

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

321 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0527 21*******00 AHMET ERDOĞMUŞ RÖMORK ALIM PROJESİ MERKEZ

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

322 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0535 21*******28 İSMAİL ERDOĞMUŞ TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNASI ALIM PROJESİ MERKEZ

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



              

323 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0537 15*******66 HÜSEYİN UZUNOĞLU AKORDİYON KATLAMALI LAZERLİ TESVİYE ALIMI PROJESİ GÖNEN

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

324 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0538 32*******46 CEYHUN ÇAKAL ilaçlama SAVAŞTEPE

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

325 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0544 30*******38 TARIK DEMİR CEVİZ KURUTMA SAVAŞTEPE

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

326 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0547 19*******04 NECDET GÜR GÜR MAKİNE EKİPMAN ALIM PROJESİ SUSURLUK

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

327 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0555 14*******54 SEDAT IŞIK 10 Tonluk Römork Alım Projesi İVRİNDİ

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.)

328 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0556 31*******42 RAMAZAN KABATAL TINAZ TAMBUR ÇAYIR BİÇME MAKİNASI PROJESİ DURSUNBEY

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

329 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0561 17*******04 HAFİZE USLU USLU MAKİNE EKİPMAN ALIM PROJESİ GÖNEN

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

330 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0562 17*******30 HALİL KARABIYIK 3,5 TON KAPASİTELİ TARIM RÖMORKU TEK DİNGİLLİ BALYA

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

331 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0565 30*******30 EMİN KALINOĞLU Emin KALINOĞLI Römork alım projesi BİGADİÇ

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

332 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0566 17*******02 ERSİN GÜNGÜREN 3.5 TON KAPASİTELİ TARIM RÖMORKU TEK DİNGİLLİ BALYA

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

333 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0568 14*******58 İSMAİL BİÇER ROTOVATÖR PROJESİ MERKEZ

3 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği; 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

334 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0570 15*******92 HALİL ÇOLAKOĞLU Halil Çolakoğlu Diskaro Alma projesi BİGADİÇ

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

335 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0571 33*******85 TURCOM TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURCOM MAKİNE EKİPMAN ALIM PROJESİ GÖNEN

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

336 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0573 14*******36 SALİM ŞAHİN Toprak frezesi-rotovatör alımı projesi MERKEZ

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

337 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0578 29*******94 METİN DURAK Zeytin silkme makinesi desteği EDREMİT

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)

338 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0579 13*******68 YILMAZ NAR DİSKLİ TIRMIKLAR- 24 Diskli Goble Diskaro (disk çapı 560 mm.) BANDIRMA

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

339 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0581 22*******02 FERHAT ÇARBOĞA TARIM RÖMORKLARI SAVAŞTEPE

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

340 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0582 11*******90 ABDULLAH GÖKER 3.5 TON RÖMORK SAVAŞTEPE

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

341 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0583 32*******58 MUSTAFA ALTINSOY TARIM RÖMORKLARI SAVAŞTEPE

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

342 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0584 26*******84 MESUT ALANYA ZEYTIN VE MEYVE HASAT MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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



              

343 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0585 53*******94 VEJDİ ATAR ZEYTIN VE MEYVE HASAT MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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

344 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0587 15*******48 KADRİYE KANDEMİR CEVİZ, BADEM, ANTEP FISTIĞI SOYMA MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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

345 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0588 12*******00 CENGİZ EREN ZİRAİ MÜCADELE MAKİNELERİ (PÜLVERİZATÖR VE ATOMİZÖRLER) SAVAŞTEPE

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

346 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0589 10*******66 İLHAMİ ATAR ceviz soyma SAVAŞTEPE

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

347 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0590 30*******08 İBRAHİM ŞEN dal silkme SAVAŞTEPE

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

348 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0591 13*******30 HÜSEYİN ÇOBAN römork SAVAŞTEPE

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

349 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0594 33*******86 OSMAN AVCI 6 m3 yem karma SAVAŞTEPE

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

350 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0595 25*******72 GÜLCAN ŞAKRAN 6 M3 YEM KARMA MAKİNESİ SAVAŞTEPE

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

351 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0596 18*******80 NECDET OKYAY ilaçlama SAVAŞTEPE

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

352 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0597 30*******54 ALİ OSMAN ÖZCAN ÇİFTLİK GÜBRESİ DAĞITMA MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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

353 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0598 10*******16 ERDAL VEZİROĞLU İLAÇLAMA İVRİNDİ

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

354 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0601 35*******52 YÜCEL KOÇ CEVİZ, BADEM, ANTEP FISTIĞI SOYMA MAKİNELERİ SAVAŞTEPE

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

355 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0602 33*******74 NİZAMETTİN BABUR ZİRAİ MÜCADELE MAKİNELERİ (PÜLVERİZATÖR VE ATOMİZÖRLER) SAVAŞTEPE

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

356 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0603 34*******82 BERNA ÜNAL MOTORLU VE AKÜLÜ TESTERELER VE BUDAMA MAKASLARI SAVAŞTEPE

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

357 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0604 13*******48 FEHMİ BOZOĞLU ÜNLÜ 6 LI HİDROLİK AYARLI PROFİL PULLUK GÖNEN

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

358 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0605 28*******82 ADEM BOZTAŞ Akziraat 10 M3 Yatay Yem Karma Ve Dağıtma Makinesi MANYAS

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

359 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0606 29*******00 MUHİTTİN ŞENGÜL TARIM RÖMORKLARI SAVAŞTEPE

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

360 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0610 29*******08 MEHMET ÜLKAR Rotovatör Alım Projesi GÖNEN

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

361 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0612 10*******28 MÜCAHİT DURMUŞ Çekiçkesen 24 Lü 61 Saç Çekilir Gobley GÖNEN

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; Traktör ile kullanılacak 
makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi; Tüzel kişiler için idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname, gerçek kişiler için kamu görevinde bulunmadıkları ve 
kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname

362 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0613 14*******30 AYHAN ZİYA Çekiçkesen 24 Lü 61 Saç Çekilir Gobley GÖNEN

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

363 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0614 22*******56 MEHMET KÜÇÜKAKÇA Çekiçkesen 28 Lü 61 Saç Çekilir Gobley GÖNEN

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

364 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0615 33*******88 MURAT CANBAZ Çekiçkesen 5 Li Patlatmalı Çizel GÖNEN

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

365 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0616 26*******60 YÜKSEL ERDEM Tınaz 5 Ton Çift Dingil Römork GÖNEN

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

366 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0617 25*******32 ÖNDER YÖRÜK tek rotorlu 9 kollu ot toplama makinası MERKEZ

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.)

367 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0623 10*******92 ERCAN ARIK Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Alımı Projesi KEPSUT

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

368 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0629 34*******72 RAMAZAN ÜNLÜ Çizel Pulluk Alımı Projesi KEPSUT

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

369 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0630 27*******76 HALİM KÜÇÜK MAKİNE EKİPMAN ALIMI MERKEZ

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

370 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0633 26*******64 NUREDDİN ÇAKMAK 8 m3 Yatay Tip Çift Helezonlu Yem Karma ve Dagıtma Makinesi MERKEZ

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

371 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0635 15*******96 MUSTAFA DURGUT Özbudak Sıra Bağımsız Silaj Makinesi GÖNEN

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

372 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0641 30*******86 ALİ CEYLAN Toscano Kültivatör 3100 GÖNEN

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

373 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0642 30*******68 İSMAİL CEYLAN Özeniş Ön Yükleyici Kepçe GÖNEN

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

374 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0649 28*******46 AHMET BOZTAŞ Ünlü 6 Lı 12 No Hidrolik Ayarlı Profil Pulluk MANYAS

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

375 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0650 14*******42 İLHAN AKÇA 4 METREKÜP YATAY ÇİFT HELEZONLU YEM KARMA VE DAĞITMA 

MAKİNESİ İVRİNDİ

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

376 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0658 19*******10 FEVZİ TAŞDEMİR 10 ton paletli katı gübre dağıtma römorku İVRİNDİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

377 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0659 15*******22 ADNAN KIRCIOĞLU Çekiçkesen 5 Mt Merdane MANYAS

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



              

378 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0663 33*******14 GÜMÜŞ SARIALTIN Çekiçkesen 4 Mt Lazerli Tesfiye Küreği MANYAS

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

379 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0671 34*******46 AHMET ERDEN Dönmezler 900 Lt Titreşimli Çift Diskli Gübre Serpme MANYAS

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

380 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0675 31*******92 HARUN GÖKDENİZ Toprak Frezesi Alım Projesi MERKEZ

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

381 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0677 28*******84 HÜSEYİN ÖZCAN Özdöken 4 Sıralı Gübreli Havalı Mibzer MANYAS

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

382 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0697 12*******54 TANER KARADAĞ TARIM RÖMORKU ALIMI PROJESİ İVRİNDİ

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

383 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0699 29*******98 ZAKİR OĞUZHAN İKİZ YEM KARMA MAKİNESİ ALIMI PROJESİ KARESİ

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

384 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0700 21*******56 İSMAİL DEMİRCAN İsmail Demircan Yem Karma ve Dağıtma Römorku Alımı Projesi BİGADİÇ

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

385 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0701 29*******10 HALİDE HANDAN MANDEV

ceviz fidanlarımın kök çevresindeki yabancı otları çapa öncesi kesmek ve 
bahçe etrafında oluşan yabancı otların temizlenmesine olanak sağlayarak 
ürün kalitesini artırmak

BURHANİYE

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; Adli sicil kaydı belgesi 
(Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için)

386 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0705 10*******36 SEMİYE ÜRENLİOĞLU SEMİYE ÜRENLİOĞLU YEM KARMA VE DAĞITMA RÖMORKU ALIMI PROJESİ BİGADİÇ

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

387 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0706 20*******92 GÖKSAL KÖKÇÜOĞLU Göksal KÖKÇÜOĞLU 6 m² Yatay Tip 3 Helezonlu Yem Karma ve Dağıtma 

Römorku Projesi BİGADİÇ

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
388 10.A.04.AİFG 20*******78 HÜSEYİN SEZER TARIM RÖMORKU ALIMI BURHANİYE



              

-A.14/2.0707
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

389 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0709 28*******20 HASAN ÖZCAN Çelmak Tamburlu Çayır Biçme MANYAS

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

390 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0711 31*******22 NEJDET ÖZÇAKIR Parlayan 1000 Lt 15 mt Kol Otomatik İlaçlama GÖNEN

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

391 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0713 30*******82 RUHİ ÜÇKAN Ünlü 12 No. 5 Li Pulluk MANYAS

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

392 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0714 25*******50 MUSTAFA GÜREL MUSTAFA GÜREL KÜLTÜVATÖR ALIMI PROJESİ BİGADİÇ

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

393 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0715 12*******02 AYGÖREN SÜT YEM GIDASANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Aygören Süt Projesi KARESİ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

394 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0716 19*******52 ENVER EŞ Güpre Pompası Alımı Projesi MERKEZ

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

395 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0717 20*******46 ERKAN ALBAYRAK Balya makinası projesi SINDIRGI

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

396 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0718 31*******30 HAKAN ÇIRIKOĞLU TARIM RÖMORK ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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

397 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0719 31*******92 HALİL DOĞRU Çayırbiçme makinası projesi SINDIRGI

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

398 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0720 31*******28 FEHİM ERDOĞAN Rotovatör alımı projesi BİGADİÇ

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

399 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0721 24*******86 OSMAN ÇİNAR Osman Çinar Pnömatik Ekim Makinası Alım Projesi BİGADİÇ

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

400 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0727 12*******86 İSMAİL ÇINARBAŞ TARLA VE BAHÇE TOPRAK KALİTESİNİN ARTTIRILMASI BİGADİÇ

2 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Traktör ile kullanılacak makine başvurularında başvuru sahibi adına kayıtlı traktör ruhsatının fotokopisi; Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir 
belge, varsa yerli malı belgesi

401 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0728 22*******12 MUHTEREM NİZAM DİSKARO ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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

402 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0729 20*******92 MEHMET SAVRAN TINAZ 3,5 TON RÖMORK PROJESİ DURSUNBEY

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

403 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0731 21*******46 OSMAN ERDOĞMUŞ Gübre Pompası Alımı Projesi MERKEZ

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

404 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0732 11*******98 TURGUT CİVELEK Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Alımı Projesi BURHANİYE

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

405 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0733 23*******42 ALİ OSMAN YILDIRIM ALPLER 3'LÜ 10 NUMARA PULLUK PROJESİ DURSUNBEY

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

406 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0736 27*******66 HASAN GÜDER TARIM RÖMORKU ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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

407 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0737 01*******46 S.S.AKÇAOVA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ Silaj Makinesi Alımı Projesi MANYAS

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

408 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0739 25*******16 ÜMMET ERGİN Römork projesi SINDIRGI

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)

409 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0740 16*******36 KEZBAN KORU Römork projesi SINDIRGI

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

410 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0741 16*******12 SEDAT AKBAŞ TARIM RÖMORK ALIMI PROJESİ İVRİNDİ

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.)

411 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0742 32*******64 BEYHAN IŞILDAK ÇAPA MAKİNASI ALIMI MARMARA

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

412 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0746 20*******36 ERTUĞRUL KILINÇ TARIM RÖMORKU ALIMI PROJESİ BURHANİYE

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.)

413 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0772 24*******90 MEVLÜT ESEN HAŞBAYLI PRİZMATİK BALYA MAKİNESİ ALIMI MANYAS

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

414 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0777 27*******14 BAYRAM GÜNDÜZ PULLUKLAR SAVAŞTEPE

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

415 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0780 18*******16 MEHMET YAREN HAŞBAYSIZ 3 İPLİ BALYA MAKİNESİ ALIMI DURSUNBEY

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

416 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0782 18*******02 MEHMET ŞAHİN TARIM RÖMORKLARI SAVAŞTEPE

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

417 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0815 31*******22 İBRAHİM ÇATAK TINAZ TAMBURLU ÇAYIR BİÇME PROJESİ DURSUNBEY

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

418 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0816 26*******10 AYŞE ERTÜRK ZEYTİN HASAT MAKİNESİ MOTORLU DAL SİLKELEME ERDEK

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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

419 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0818 28*******42 İSMAİL DİNÇ TOPRAK FREZELERİ Rotovatörler SAVAŞTEPE

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

420 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0819 31*******20 KADİR GÜREL Rotovatör Alımı Projesi MERKEZ

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

421 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0822 20*******80 ABDULLAH ASLAN 19 SIRALI EKİM MAKİNASI ALIMI BİGADİÇ

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

422 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0823 17*******86 SERCAN RIZA ERAYDIN HAŞBAYSIZ 3 İPLİ BALYA MAKİNESİ ALIMI MERKEZ

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

423 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0826 20*******88 MACİDE TAN İlaçlama Makinası Alımı BANDIRMA

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

424 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0827 20*******06 ŞEVKİ TAN 1000 LT ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNASI PROJESİ BANDIRMA

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

425 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0829 20*******42 GÖKSEL TAN FREZELİ SIRA ARASI ÇAPA MAKİNASI 5 Lİ ÇAPA MAKİNASI PROJESİ BANDIRMA

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

426 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0831 27*******68 BARBOROS BARBAROS CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ ALIMI PROJESİ KARESİ

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

427 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0832 29*******32 İBRAHİM YETMEZ İBRAHİM YETMEZ AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRME 

PROJESİ HAVRAN

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

428 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0833 17*******24 HASAN ÇATIK 4-12 İNÇ OTOMATİK PULLUK ALIMI MERKEZ

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

429 10.A.04.AİFG
-A.14/2.0834 18*******90 HÜSEYİN OK HÜSEYİN OK PRİZMATİK BALYA MAKİNASI ALIM PROJESİ BİGADİÇ

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

430 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0102 31*******24 MEHMET SAYGI KESEKSİZ TOHUM YATAĞI İVRİNDİ

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

431 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0213 27*******42 MUSTAFA ÇETİN ÇETİN TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ BURHANİYE

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

432 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0239 17*******16 SELİM MEMİŞ SELİM MEMİŞ HAYVANCILIK YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNESİ PROJESİ KARESİ

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

433 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0336 20*******90 HASAN CURACI 6 M3 YATAY YEM KARMA ALIMI SUSURLUK

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

434 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0346 10*******36 NEJLA BOZOĞLU zeytin hasat makinesi desteği ERDEK

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

435 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0347 22*******38 ŞEHRİYE AYDIN 6 M3 YATAY YEM KARMA ALIMI KEPSUT

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

436 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0382 17*******90 VAHİDE ÇALIK Süt Soğutma Tankı Alım Projesi MERKEZ

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

437 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0411 25*******80 İLHAN BALDEMİR yem karma ve dağıtma makinesi alımı projesi SUSURLUK

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

438 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0424 26*******54 AHMET SİLCAN SİLCAN TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ MERKEZ

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

439 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0430 77*******38

SÖĞÜTÇAYIR ZİRAİ ALETLER TARIM VE HAYVANCILIK GIDA 
ÜRÜNLERİ VE NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Büyükbaş Hayvancılık Tesisi Yem Karma Makinesi Alımı Projesi SUSURLUK

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

440 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0452 12*******26 HABİB ERGENÇ BALYA MAKİNESİ ALIMI PROJESİ KEPSUT

1 adet belgesi eksik. Eksik Belge(ler): Alınacak makine ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi
441 10.A.04.AİFG 29*******52 FİKRİ KOÇOĞLU balya makinesi alımı projesi KARESİ



              

-C.14/2.0453
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; Alınacak makine 
ekipmanın proforma faturası ve teknik özelliklerini bildirir belge, varsa yerli malı belgesi

442 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0461 26*******64 ORHAN DURAN DURAN TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ BURHANİYE

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

443 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0628 22*******40 RECEP ARGAN Argan Modernizasyon Projesi MERKEZ

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

444 10.A.04.AİFG
-C.14/2.0824 31*******48 RAMAZAN GÜNGÖRDÜ 2,5 m3 YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNESİ ALIMI İVRİNDİ

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.)

445 10.A.04.AİFG
-D.14/2.0029 22*******56 FEVZİ CAR güneş paneli KARESİ

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

446 10.A.04.AİFG
-D.14/2.0119 32*******24 MEHMET KARA Güneş paneli ile tarla sulama DURSUNBEY

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


