ÇİLEK ÜRETİM ALANLARINDA
ÖRTÜ ALTI SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ
A – PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR
1. Proje kapsamında 50 çiftçimize kişi başına 1 dekar için olmak üzere; yüksek plastik tünel
kurulmasında alınacak mallar ve hizmetler (galvanizli boru, boru bükme işi, gergi teli, ipek
halat, örtü naylonu, klips, sabitleme çubuğu) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca
tedarik edilerek teslim-tesellüm belgesi ile çiftçilerimize teslim edilecektir.
2. Yüksek plastik tünellerin kurulum ve montajı çiftçilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır.
3. Proje kapsamında başvurular Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Koordinasyon
Merkezlerine teslim edilecektir.
4. Projeden faydalanmak için gerekli belgelerle 30.04.2020 Perşembe günü mesai bitimine
kadar İlçe Koordinasyon Merkezlerine şahsen başvuru yapılacaktır.
5. Posta, Kurya, Kargo vb yollarla gönderilen başvuru dosyaları işleme alınmayacaktır.
6. Son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapan kişilerin bilgi ve belgelerinin projeye uygunluğu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.
7. Proje kapsamında uygun bulunan başvuru sayısının 50 kişiden fazla olması halinde projeden
faydalanacak kişiler oluşturulacak komisyon huzurunda halka açık yapılacak kura ile
belirlenecektir.
8. Kura yapılacağı tarih, saat ve yer İlçe Merkezlerinde yapılacak ilan ve anonslarla
duyurulacaktır.
B – BAŞVURU ŞARTLARI
1. Projeye Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan gerçek kişilikler başvuru yapabilir.
2. Projeye başvurular; çilek yetiştiriciliği yapılan ve projenin başarı ile uygulanabileceği iklim
şartlarını taşıyan, Köprübaşı (Merkez, Gündoğdu, Killik, Kemhallı, Uğurlu, İkizkuyu, Kınık),
Salihli (Gökeyüp), Yunusemre (Osmancalı), Gölmarmara (Tiyenli) Mahallelerindeki 400
metreden düşük rakımlı çilek yetiştiriciliğine uygun araziler için yapılabilecektir.
3. Başvuru yapılacak arazide çilek dikili vaziyette olmak zorundadır. Dikili olan çileklerin 2019
yılı dikim sezonunda (Temmuz-Eylül 2019) dikimi yapılmış 1. Yıl çileği olması ve damlama
sulama sistemi kurulu ve çalışır durumda olması zorunludur.
4. Projeye başvuru yapmak isteyen çiftçilerimizin son 2 yıldır çilek yetiştiriciliği yapmaları
gerekmektedir.
5. Projenin uygulanacağı arazi başvuru sahibinin kendi malı veya kiralık olarak Çiftçi Kayıt
Sisteminde başvuru sahibi adına kayıtlı olmalıdır. Kiralık araziler için kira sözleşmesi bitiş
tarihi 31.08.2019 ve sonrası olmak üzere kira sözleşmesi yapılmış olması gerekmektedir.
6. Proje kapsamında yüksek plastik tünellerin kurulumu çiftçilerimiz tarafından yaptırılacak olup
belirtilen ölçü ve kriterlere uygun olması gerekmektedir. Teslim tarihinden itibaren 30 iş günü
içinde montajı yapılacaktır.
7. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının aynı konudaki hibe desteklerinden son 2 yıl içinde
faydalanan üreticilerin bu programdan faydalandırılmayacaktır.
C – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Başvuru dilekçesi ve taahhütname
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgâh belgesi
Çifti Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
Üretim yapılacak arazinin tapu fotokopisi ve kiralık ise kira sözleşmesi
Son İki yıldır çilek yetiştiriciliği yaptığına dair ÇKS belgesi veya çilek satışına ait müstahsil
makbuzu
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Şekil 1: ¾ inç çapında 2 mm et kalınlığında 8 m boyunda galvanizli su borusunun 6 m
genişlik ve 2.2 m yükseklikte bükülmesi
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Sekil 3: Montaj için sabitleme demirlerinin yerleştirilmesi

Şekil 2: Konstrüksiyon Malzemesi montajı ve galvanizli tel ile bağlanması

Resim 1: Montajı Tamamlanmış Y.P.T.

