MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2022 YILI MEYVECİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ UYGULAMA TALİMATI
1. Amaç:
Bu Talimat, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Manisa
İlinde yaşayan çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliği için teşvik ederek geçim kaynağı teminine
yardımcı olmak, ürün desenini çeşitlendirmek, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde
fayda sağlayabilmek, bölgedeki diğer üreticilere örnek teşkil etmek, bölgede meyve yetiştiriciliği
yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını
karşılamak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, kırsal kesimden göçü önlemek, bilinçli
üretimler sonucu yeni iş sahalarının oluşturulması ve işsizliği azaltmak amacıyla hazırlanmıştır.
2. Dayanak
Bu Talimat, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesi (Ek
fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) “Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Tarım ve Hayvancılığı Desteklemek
Amacıyla Her Türlü Faaliyet ve Hizmette Bulunabilirler.” hükmü ile Manisa Büyükşehir Belediye
Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 77 nolu kararı ile yürürlüğe giren Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği 7 nci maddesi (a) ve (c) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3. Genel Esaslar:
3.1. Manisa İlinde Meyveciliği Geliştirilmesi Projesinden, ilçelerde belirlenecek mikro
havzalarda ceviz, zeytin, badem, cennet hurması ve ayva gibi meyve türleri ile kapama
bahçeler ve meyvecilik plantasyonları oluşturulacaktır.
3.2. Toprak ve iklimsel özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenecek mahallelerden
oluşan mikro meyvecilik havzaları oluşturulacak ve belirlenen havza ekolojisine uygun bir
veya iki tür ile plantasyon oluşturulması şeklinde çalışma yapılacaktır.
3.3. İlçelerde yapılacak saha çalışmaları neticesinde ilgili Daire Başkanlığı tarafından iklim,
toprak, su kaynakları, pazarlama için kapasite oluşturulması vb. tarımsal nitelikler göz önüne
alınarak belirli mahallelerden oluşan bölge/bölgeler proje sahası olarak belirlenecektir.
3.4. Projeden faydalanmak isteyen her bir faydalanıcının 3 dekar yeni tesis kapama meyve
bahçesi kurması için gerekli fidan temini yapılacaktır.
3.5. Projeden faydalanacak üreticilerin, başvurularına esas arazi üzerine dikim yapılmamış
olması gereklidir. Eski tesis meyve bahçeleri için araya dikim yapılması amacı ile yapılan
başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3.6. Bahçe tesis edilecek arazinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması şarttır.
3.7. Zeminde bir olmak kaydı ile birden fazla parsel üzerinde dikim yapılarak asgari alan şartı
sağlanabilir.
3.8. Belirlenen bölgelerin iklim ve toprak özellikleri dikkate alınarak yöreye uygun çeşit ve
anaç ile üretilmiş aşılı ismine doğru ve sağlıklı fidan seçilecektir.

3.9. Proje tutarının % 75’i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı katkısı, % 25’i
faydalanıcılar tarafından öz kaynak olarak karşılanacaktır.
3.10. Çiftçilere fidanların dikimi ve budanması konusunda teknik elemanlar tarafından bilgiler
verilerek projenin takibi yapılacaktır.
3.11. Teslim alınan fidanlar mevsim koşullarına bağlı olarak hemen dikilecek veya uygun
şekilde korunarak takip eden Şubat ayı sonuna kadar dikimi yapılmış olacaktır.
3.12. Proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan fidanlar satılamaz,
başkasına devir edilemez.
3.13. Mücbir sebepler hariç dikim yapılmaması veya çiftçi hatası sebebiyle fidanların
dikilmeden kurutulması veya proje esasları dışında kullanılmasının tespiti halinde %75
Büyükşehir Belediye Başkanlığı katkı tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre üreticilerden geri tahsil edilecektir.
3.14. Aynı haneden sadece bir kişi fidan desteğinden faydalanabilecektir.
4. Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler:
4.1. T.C. Vatandaşı olmak,
4.2. Esas faaliyet olarak çiftçilikle uğraşmak,
4.3. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak,
4.4. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının İlgili birimleri tarafından kişilerin ikametinde
aile ve çevre şartları ile sosyal ve ekonomik durumlarını kapsayan bir inceleme yapılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
4.5. Meyve türü için ilan edilen mahalle sınırlarında arazisi bulunmak,
4.6. Dikim yapılacak arazinin hali hazırda boş tarla vasıflı taşınmaz olması gerekmektedir.
5. Başvuru Yeri:
Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı veya İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine yapılacak her başvuru sahibine
sicil kaydı açılacaktır.
6. Başvuru Şekli:
Başvuru, reşit olanlar tarafından bizzat nüfus cüzdanını ibraz etmesi kaydıyla yapılır.
7. Başvuru Dosyası Açılması:
Her başvuru sahibine “Başvuru Dosyası” açılır. Başvuru sahiplerinin tüm bilgi ve belgeleri bu
dosyada muhafaza edilir. Başvuru işlemi tamamlanan dosyalar değerlendirilmek üzere Kırsal
Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilir.
8. Başvurularda Gerekli Belgeler
8.1. Başvuru Dilekçesi
8.2. Tarla Tapu Fotopokisi
8.3. ÇKS (Çifti Kayıt Sistemi) Belgesi
8.4. Nüfus Kayıt Örneği
9. Başvuruların değerlendirilmesi:
9.1. Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen belgeler, Kırsal Hizmetler Dairesi

Başkanlığı tarafından uygulama esasları doğrultusunda değerlendirilir.
9.2. Yapılan değerlendirme sonrası asıl ve yedek listeler ile reddedilen başvuru sahiplerinin
isim listeleri ve red gerekçeleri yazılı şekilde Başkanın onayına sunulur. Tüm listeler Manisa
Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde ve İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerinde on gün
süre ile yayınlanarak ilan edilir. Bu ilan hak sahiplerine tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.
9.3. Manisa Büyükşehir Belediyesinin bir başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.
9.4. Manisa Büyükşehir Belediyesi projenin işleyişinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

