
B İŞ PLANI KAPSAMINDA HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASI SUNULMASI 
GEREKEN EVRAKLAR 

 
1) Proje klasörü  (Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan belgelerin asılları ile 
sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktıları imzalı/paraflı olacak şekilde sunulacaktır.) 
 
2) Satın Alma Evrakları Dosyası (Yatırımcıların hibe sözleşmesi öncesi ihale dosyasını 
güncel satın alma el kitabında belirtilen usul ve esaslara göre tamamlaması gerekmektedir.) 
 
3) Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu. Hibe sözleşmesi öncesi; toplam proje 
tutarı 300.001 TL ve üzerinde olan yatırımlar için hibeye esas proje tutarının  %3’ü tutarında 
süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunun Müdürlüğümüze sunulması veya nakit 
teminatın Eskişehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait TR69 0001 0001 1700 0010 0054 
23 nolu hesaba (açıklama kısmında mutlaka yatırımcının ad-soyad,  TC Kimlik numarası ve  
''...  numaralı projenin teminat bedelidir'' şeklinde açıklama yazılmalıdır) yatırılması 
gerekmektedir.  
 
ÖNEMLİ DİKKAT ***Teminat bizzat yatırımcı tarafından yatırılmalı ve banka dekontu 
ıslak imza ve kaşeli olmalıdır. Başkası tarafından yatırılan teminatlar kabul 
edilmeyecektir.*** 
 
4) Kontrollü örtü altı tarım konusunda yeni tesis kapsamında yapılacak yatırımlarda, il 
müdürlüğünden alınan uygun görüş ile ruhsat vermeye yetkili idarece verilecek, etüt ve 
projelerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair yazı, (Her yatırımcı için 
ayrı ayrı alınacaktır) 
 
5) SGK ve Vergi borcu olmadığına dair güncel belgeler. 
 
6) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması projeleri için yapı ruhsatı veya yapı kullanım 
izin belgesi; kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projeleri için yapı 
kullanım izin belgesi,  
 
7) Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı olmadığına ve hakkında açılmış dava bulunmadığına 
dair tapu müdürlüğünden alınmış güncel belge  
 
8) Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı 
yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncel olumlu görüş yazısı,  
 
9) Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son 
yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti. 
 
10) Organik ürün üretimi amaçlı başvurular için örneği uygulama rehberi ekinde verilen 
taahhütname (Taahhütname-3) 
 
11) Adli Sicil kaydı güncellenmiş belge. 
 
12) İlgili meslek odalarına kayıtlı kişiler tarafından hazırlanan ve tasdik edilen; makine, 
ekipman ve malzeme alım giderlerine ait teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim 
planını içeren ve bina büyüklüğü ile alınan makinelerin uyumlu ve üretim aşamalarında 
gerekli olduğuna dair teknik rapor (Başvuru aşamasında sunmayanlar için) 



 
13) Genel Taahhütname-5 (Uygulama rehberi eklerindeki formata uygun imzalı bir 
şekilde) 
 
14) Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin 
Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; il özel idaresinden/belediyeden alınan ilgili yapının 
teknik olarak ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve 
mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.  
 
15)  Döner sermaye ücreti.  Başvuru bedeli 50 TL’ye ek olarak hibe sözleşmesi aşamasında 
nakit olarak Müdürlüğümüz veznesine; 
 
Proje bedeli 10.000,00 TL'ye kadar (10.000 TL dahil) 25 TL 
10.000 TL Üzeri 20.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (20.000 TL dahil) 50 TL 
20.000 TL Üzeri 30.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (30.000 TL dahil) 75 TL 
30.000 TL Üzeri 40.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (40.000 TL dahil) 100 TL 
40.000 TL Üzeri 50.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (50.000 TL dahil) 125 TL 
50.000 TL Üzeri 60.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (60.000 TL dahil) 150 TL 
60.000 TL Üzeri 70.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (70.000 TL dahil) 175 TL 
70.000 TL Üzeri 80.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (80.000 TL dahil) 200 TL 
80.000 TL Üzeri 90.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (90.000 TL dahil) 250 TL 
90.000 TL Üzeri 100.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (100.000 TL dahil) 300 TL 
100.000 TL Üzeri 150.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (150.000 TL dahil) 350 TL 
150.000 TL Üzeri 200.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (200.000 TL dahil) 400 TL 
200.000 TL Üzeri 250.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (250.000 TL dahil) 450 TL 
250.000 TL Üzeri 300.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (300.000 TL dahil) 500 TL 
300.000 TL Üzeri 350.000 TL'ye Kadar Olan Yatırımlar İçin (350.000 TL dahil) 550 TL 
ücret yatırılacaktır. 
 
 
 
ÖNEMLİ NOT:  B İş Planı Kapsamında Tabela Örneği Aşağıdaki Gibi Olacaktır.  
  
Tabela Bakanlık Formatına Uygun Olmadığı Takdirde Hibe Ödemesi Yapılmayacaktır. 
 
Yatırımcı proje uygulaması sonunda görünürlük sağlamak için Bakanlığın katkısına atıfta 
bulunmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün logolarını 
tabelada kullanmalıdır.  
 
o Tabela, yatırımın ödeme talebi öncesinde yerleştirilmiş olmalı ve uygulama sonrası izleme 
döneminin sonuna kadar yerinde bulundurulmalıdır.  
 
o Tabela yatırım uygulama sahasının en görünür kısmına, örneğin ön cephesine veya girişine 
yerleştirilmelidir. Okunabilir olmalıdır. (Pano ayaklı olabilir veya duvara monte edilebilir.)  
 
o Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:  
 
1. Sırasıyla; Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün logosu  
2. Yatırımcının Adı-Soyadı/Unvanı  
3. Projenin Konusu/Alt Konusu  



4. Yatırımın Adı  
5. Yatırımın Uygulama Süresi  
6. Varsa Yatırımcı Logosu  
7. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe miktarı  
8. “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir” ifadesi  
 
o Pano, B iş planı kapsamında hibe desteği verilmiş her proje için yerleştirilmelidir.  

 

o Pano, aşağıda belirtilen özelliklere göre tasarlanmalıdır:  

 

 Panonun Boyutları: Yükseklik: 125 cm Genişlik: 225 cm  
 

 Logolar Bölümü: Bakanlık logosunun yüksekliği: 21 cm Genel Müdürlük logosunun 
yüksekliği: 15,5 cm. Logoların bulunduğu bölümün yatay bir çizgi ile ayrılan yüksekliği 36,5 
cm, çizginin kalınlığı 3,2 cm, logolar arasındaki uzaklık 40 cm olmalıdır. Logolar bölüme 
ortalanarak yerleştirilmelidir.  

 

 Hibe Oranı Bölümü: Eğer firmanın logosu yoksa firma isminin yazılacağı bölümün 
yüksekliği 25 cm’yi geçmemelidir. Logo ile metin arası 4 cm olmalıdır. Metnin yazı tipi Avenir 
Black ve boyutu 120 olmalı, diğer yazı tipi Avenir Next Condensed Heavy ve boyutu 210 
olmalıdır. Metin ve varsa logo ortalanarak 61x74 cm’lik bölüme yerleştirilmelidir.  

 

 Son Bölüm: Yüksekliği 15 cm olmalıdır. Yazı tipi Avenir Next Condensed Regular ve kalın 
olmalı, yazı tipi boyutu 155 olmalıdır.  

 
Proje Bilgileri Bölümü: Yazı tipi Avenir Next Condensed Regular ve kalın olmalı; yazı tipi 
boyutu 134 olmalıdır. Açık renkli şerit 6,5 x 45 cm olmalıdır. Panonun kalınlığı 4 mm’yi 
geçmemelidir. Sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. Ayaklı olması durumunda (isteğe 
bağlı); yerden yüksekliği 1,5 metre ile 3 metre arasında olmalıdır. Pano dijital baskılı veya folyo 
uygulamalı ve ışıksız olmalıdır. İsteğe bağlı olarak profil kasalı olabilir ve çift taraflı yazı 
uygulanabilir.  
 


