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BAKANLIK MAKAMINA 

Hayvancihgm Desteklenmesi Hakkmda 2005/8503 Sayih Bakanlar Kurulu Karan 
cercevesinde "Halk Elinde Kucukbas Hayvan Islahi Ulkesel Projesi" hazirlannus, 2005-2010 
yillanm kapsayan birinci 5 yilhk donemde, 12 irk ve tipte 13 ilimizde uygulamaya konulmus, 
gorulen yaygm etkisi, yatmrrun geriye donusunde etki degerinin yuksek cikmasi ve cahsilan tum 
populasyonlarda somut ilerlemeler kaydedilmesi sonucu Projenin genisletilerek surdurulmesine 
karar verilmistir. Bu baglamda, 2011-2015 yillanni kapsayan ikinci 5 yilhk donernde kucukbas 
hayvan irklan yarunda Anadolu Manda irknu da icine alan "Halk Elinde Hayvan Islahi Ulkesel 
Projesi"nin uygulamaya ahnmasi planlanrmstir. 

2012 Yih Tanmsal Desteklemelere Iliskin Bakanlar Kurulu Karan'nda (No: 2012/3106) 
yapilacak destekleme birim ve miktarlan, Genetik Kaynaklann Yerinde Korunmasi ve 
Gelisrtirilmesi Hakkmda Uygulama Esaslan Tebliginde (No: 2012/54) proje uygulama 
prensipleri ile desteklemeye ahnacak iller, hayvan irk ve sayilan yer alrmstir. 

Soz konusu projenin saghkh yurutulebilmesi icin Yetistirici, Darmzhk Yetistirici 
Birligi, Proje Lideri, Proje Teknik Elemam, Enstitu/lstasyon Mudurlugu, Gida Tanm ve 
Hayvancihk n Mudurlugu, Universite ve Genel Mudurluklerin gorev ve sorumluluklanrun 
belirlendigi "Halk Elinde Hayvan Islahi Ulkesel Projesi Uygulama Esaslan ve Ekleri" 
guncellenmis, gecerliliginin yitirmis bir kisim bolumler cikanlrms, degisen kosul ve ihtiyaclara 
dayah olarak bir kisim yeni maddeler ile yukumlulukler eklenmis ve ilisikte sunulmustur, Bu 
cercevede guncellenen "Halk Elinde Hayvan Islahi Ulkesel Projesi Uygulama Esaslan ve 
Eklerinin" yururluge konulmasi hususunda; 
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EKLER:
 
1- Proje Uygulama Esaslan (7 sayfa)
 
2- Proje Sozlesmesi EK-1 (3 sayfa)
 
3- Proje Teknik Elemam Hizmet Sozlesmesi EK-2 (7 sayfa)
 

istanbul Yolu Ozeri, Tanm Kampusu,P.K.51 06171 Yenimahalle/ANKARA Aynnnh bilgi icin irtibatV.S.GUNBEY MUh. 



 

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI  

                              ÜLKESEL PROJESİ UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar      

Amaç 

MADDE 1- Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nin yürütülmesi ile projede 

görev alacak birlik üyesi yetiştiricilerin belirlenmesi, sürülerin seçimi ve kayıt altına alınması, 

yürütülecek ıslah çalışmalarında gerekli tüm kayıt ve verilerin yerinde ve zamanında alınması, 

Birlik ile Bakanlık arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Bakanlığın uygun göreceği niteliklere 

haiz teknik hizmet satın alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu esaslar; birinci maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi 

için birlik, yetiştirici, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının ilişkilerini, tarafların görev ve 

sorumluluklarını kapsar.  

Dayanak 

  MADDE 3- Bu esaslar;  

a) 639 sayılı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname,  

b) Her yıl yayınlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 

bu karara ilişkin çıkarılacak Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme 

Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği, 

c) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,  

d) 08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Islah Amaçlı 

Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğe dayandırılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4-  Bu esaslarda geçen, 

a) Bakanlık: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını (GTHB), 

b) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü, 

c) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü, 

ç)   İl/İlçe Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri, 

d) Üniversite: Projede görev alan üniversiteleri 

e) HAYSÜD: TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi 

Başkanlığını, 

f) Proje Genel Koordinatörü: HAYSÜD Daire Başkanı veya ilgili grup 

koordinatörünü(PGK), 

g) Program Grup Koordinatörü: TAGEM Master Planda görevi tanımlanan teknik 

personeli, 

ğ)  Enstitü/İstasyon: Projeden sorumlu olan araştırma enstitü/istasyonlarını, 

h) Alt Proje: Proje lideri tarafından hazırlanan ve Hizmet Sözleşmesi yapılan 

projeleri, 



 

ı) Proje Lideri: Alt projelerde lider olarak görev alan araştırmacıyı, 

i) Birlik: İllerde Kurulu Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerini (Damızlık Koyun-Keçi 

Yetiştirici Birlikleri ile Damızlık Manda Yetiştirici Birliklerini), 

j) Tebliğ: Her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan Hayvancılık Desteklemeleri hakkında 

Uygulama Esasları tebliğini, 

k) Proje Teknik Elemanı: (PTE) Projede sözleşmeli çalışan Ziraat Fakülteleri 

Zootekni/Hayvansal Üretim Bölüm Mezunları, Veteriner Hekim, Meslek Yüksek Okullarının 

Hayvancılık Bölümü (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık) mezunları ve Veteriner Sağlık 

Teknisyenlerini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Projede Görev Alacak Kurul, Komisyon ve Birimlerin Çalışma Usulleri 

Projede Görev Alacak Kurul, Komisyon ve Birimler 

MADDE 5-Projenin yürütüleceği il ya da illerde oluşturulacak Proje Yürütme 

Kurulları, Proje Danışma Kurulu, Yetiştirici ve Hayvan Seçim Komisyonu ile TAGEM, 

HAYGEM, Üniversite, Enstitü/İstasyon, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri, 

yetiştiricileri temsilen Birlik Başkanlarından oluşur. 

 Proje Yürütme Kurulu ve Görevleri 

MADDE 6-Proje Yürütme Kurulu; Proje Genel Koordinatörü (PGK) veya ilgili 

Program Grup Koordinatörü/yetkilendirilmiş personel, İl/İlçe Müdürü veya ilgili Şube 

Müdürü, Proje Lideri ve Birlik Başkanından oluşur. Kurul Başkanı, Proje Genel Koordinatörü 

veya Program Grup Koordinatörü/yetkilendirilmiş personeldir. Kurul, teknik hizmeti verecek 

Proje Teknik Elemanını (PTE) seçer, vereceği hizmetin şekil ve içeriğini belirler, hizmet 

sürecini, proje çalışmalarını denetler ve projenin gerektiği gibi yürümesi için tedbirleri alır. 

Kurul yılda en az bir kez olmak üzere, gerekli görülen hallerde kurul başkanının çağrısıyla 

toplanır. PGK veya yetkilendirdiği personel Proje Yürütme Kurulu toplantılarına fiilen 

katılabileceği gibi video-konferans sistemiyle de katılım sağlayabilir.  

 Proje Danışma Kurulu ve Görevleri 

MADDE 7-Proje Danışma Kurulu; TAGEM Genel Müdür Yardımcısı, HAYSÜD 

Daire Başkanı, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları Program Grup 

Koordinatörleri, HAYSÜD Teknik Personeli, HAYGEM’den ilgili Daire Başkanı veya 

Temsilcisi, ilgili Enstitü/İstasyon Teknik Koordinatörleri, Üniversitelerden ihtiyaç duyulan 

öğretim üyeleri ve proje liderlerinden oluşur. Proje Danışma Kurulu yılda en az bir kez 

toplanır. Proje gelişme raporlarını inceler, mevcut durumu değerlendirir, gerekli tedbirleri alır 

ve geleceğe yönelik ıslah programlarını düzenler. 

 Seçim Komisyonu ve Görevleri 

MADDE 8-Projede yer alacak yetiştiricilerin ve proje hayvan materyalinin seçimini 

yapmak üzere; proje lideri, il hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü /ilçe 

müdürü veya yetkilendirilen teknik personel ile lüzumu halinde TAGEM tarafından 

görevlendirilen teknik personelden oluşur. Seçim Komisyonu projede görev alacak 

yetiştiricileri, hayvan materyalini seçerek ön seçim ve kesim seçim tutanaklarını hazırlar ve 

PGK’nın onayına sunar. Bu süreçte yetiştirici birlikleri her türlü desteği (ulaşım, duyuru, 

koordinasyon vb.) sağlar. Gerekli görülen hallerde Komisyon Başkanının çağrısıyla 

toplanarak projedeki yetiştirici ve materyal sayısında meydana gelebilecek değişiklikleri proje 

liderinin teklifi ile yeniden düzenler. 

 

 



 

TAGEM’in Görevleri 

MADDE 9- Projenin kontrol ve denetimi ile yürütülmesinden Bakanlığa karşı 

sorumludur. Kurumlar arasında koordinasyonu sağlar. Her yıl projeli hayvan başına yapılacak 

destekleme ödeme miktarı teklifini hazırlar, Tarımsal Destekleme Yüksek Kuruluna sunar, 

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yayınlanan Uygulama 

Esasları Tebliğini hazırlar, bütçelendirilmesini ve ödeme ile ilgili iş ve işlemleri yapar. 

Projenin uygulanmasından sorumlu olup, projenin amacına uygun yürümediği yer ve 

koşullarda kamu zararına meydan vermemek için projeyi askıya almak veya sonlandırmakla 

yükümlüdür. 

HAYGEM’in Görevleri 

MADDE 10-Proje Danışma Kurulunda görev alır, projenin sağlıklı yürütülmesinde 

TAGEM ile işbirliği yapar. 

Üniversitelerin Görevleri 

MADDE 11- Projede lider olarak görev alması istenen öğretim üyesinin uygunluğunu 

onaylar. Davet edildiği proje ile ilgili toplantılara temsilci gönderir. Üniversite Araştırma ve 

Uygulama Çiftliğinde elit sürü barındırıyorsa yapılan protokol çerçevesinde projedeki 

sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Üniversite yönetiminin değişmesi protokol 

değişikliğini beraberinde getirmez. 

Enstitü/İstasyonların Görevleri 

MADDE 12-Projelerde yer alan personelin görevlendirmesini ve proje ile ilgili 

TAGEM tarafından verilen iş ve işlemleri yapar.  Proje ile ilgili toplantılara katılım sağlar. 

Proje Liderinin Görevleri 

MADDE 13- Lideri olduğu alt projeyi Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama 

Kılavuzundaki formata uygun olarak hazırlar, TAGEM’ e onaya sunar, devam eden yıllarda 

gelişme raporlarını hazırlar ve TAGEM’e gönderir. Projenin gereği gibi yürütülmesinden 

birinci derece sorumludur. Proje Yürütme Kurulu onayına sunulmak üzere hak edişe esas 

formları hazırlar. Proje Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu ve Seçim Komisyonunda görev 

alır. Yetiştiricilerden alınan verileri değerlendirir. Hazırlayacağı yıllık gelişme raporlarını ve 

proje bitiminde sonuç raporunu Proje Danışma Kurulu ile Program Değerlendirme 

Toplantılarında sunar. PTE’nin yıllık iş akış planı ve takvimini hazırlayarak kontrol ve 

denetiminden sorumludur.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerinin Görevleri 

MADDE 14 - Projeye katılabilecek aday yetiştiricilere duyuru yaparak müracaatlarını 

alır, Seçim Komisyonu ve Proje Yürütme Kurulunda yer alır,  

Proje Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda Proje Lideri tarafından hazırlanan hak 

edişe esas teşkil eden listeleri kontrol eder ve hak ediş icmalini düzenleyerek TAGEM’e 

gönderir. 

Proje materyali hayvanların sağlığı ile ilgili iş ve işlemleri planlar ve uygular. Projede 

görev alacak PTE’nin işe alımı ile ilgili duyuru yapar, uygun başvuruları kabul eder, birliğin 

kontrol ve denetimini yapar.  

Birliğin Görevleri 

MADDE 15- Birlik aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür; 

a) Seçim Komisyonuna her türlü desteği (ulaşım, duyuru, koordinasyon vb.) sağlar. 

b) Projenin sözleşmesini yetiştiricileri adına ilgili il/ilçe müdürlükleri ile yapar.  



 

c) PTE’nin seçimine katılır. Seçilen proje teknik elemanı ile sözleşme imzalayarak 

sözleşmede belirtilen tutarlardan az olmamak kaydı ile teknik elemanın maaşını banka 

hesabına düzenli olarak öder. 

ç) PTE’ye araç temin eder.  

d) Projeye katılan üyeleri arasında koordinasyonu sağlar.  

e) PTE’nin özlük haklarını düzenler (maaş, sigorta ödemeleri, izin, harcırah vb.). 

f) PTE’nin ve yetiştiricilerin eğitimine katkı sağlar. Alt projelerde detayları verilen 

verim kayıtlarının tutulmasında yetiştirici ile birlikte müteselsilen sorumludur.  

g) Proje bütçesini ayrı bir hesapta tutar ve harcamalarını proje liderinin talebi ve 

bilgisi dahilinde yapar. 

ğ) Birlik, proje liderinin talep yazısı ile uygulamalarda ihtiyacı olan alet ve ekipmanı 

temin etmekle yükümlüdür. Birlik bütçe raporlarını 6’şar (altı) aylık dönemler halinde 

kontrol amacıyla İl Müdürlüklerine gönderir.  

h) Birlik istediği takdirde proje lideri olma vasfı taşıyan şahısları TAGEM’ in onayı 

ile faaliyet gösterdiği il sınırları içerisinde her türlü danışmanlık, seyahat, konaklama ücretini 

Birlik bütçesinden karşılamak (proje bütçesi hariç) ve sözleşme yapmak kaydıyla Proje Lideri 

olarak çalıştırabilir. Birliğin belirleyeceği ve TAGEM’in onaylayacağı bu tür sözleşmeli proje 

liderleri, PUE göre projeyi yürütmekle ve TAGEM’in talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi 

zamanında TAGEM’e göndermekle yükümlüdür. Birlik tarafından seçilecek sözleşmeli proje 

liderlerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

i. Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü ve Veteriner Fakültesi mezunu olmak, 

ii. En az Yüksek lisans seviyesinde lisansüstü eğitime (hayvan yetiştirme ve ıslahı 

konusunda)  sahip olmak (doktora tercih sebebidir.) 

iii. Mesleğiyle ilgili en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. 

iv. Hayvancılıkla ilgili uygulamalı proje tecrübesine sahip olmak. 

v. Üniversite öğretim üyelerinden belirlenecek proje liderlerinde en az Doktora 

derecesine sahip olunması durumunda yukarıda belirtilen 2, 3, 4 fıkrada belirtilen hususlar 

aranmaz. 

Yetiştiricilerin Görevleri 

MADDE 16- Proje kapsamına alınan sürüsünde, 

a) Proje lideri ve PTE’nin talebi doğrultusunda, alt projede belirtilen iş ve işlemlerde 

(doğan yavruların doğum canlı ağırlığını alma, kulak numarası takma, doğum tarihini ve ana 

numarasını yazma, sağım, kırkım, kontrollü aşım vb.) taahhüdünden doğan yükümlülüklerini 

yerine getirir.   

b) Proje lideri ve PTE’nin vereceği eğitim programlarına katılır, proje ile ilgili diğer 

iş ve işlemleri yapar. 

c) Sürüler arası damızlık hayvan mübadelesinde proje liderinin talimatlarına uyar. 

ç) Sürüsünde proje liderinin belirlediği erkek damızlık materyal dışında erkek hayvan 

bulundurmaz ve erkek hayvanını proje liderinin öngördüğü müddette sürüsünde tutar.  

d) Doğan yavruları damızlık seçimine esas olacak kayıtlar alınıncaya kadar elden 

çıkarmaz. 

e) Yetiştirici, desteklemeye esas olan hayvanların ölüm raporlarını yetkili veteriner 

hekimden almak zorundadır. Veteriner hekimin iş yoğunluğu vb. nedenlerle raporlayamadığı 



 

vakalarda proje teknik elemanının ölen hayvan için hazırlayacağı (kulak numarasını gösterir 

resim ekli) ölüm tespit tutanağı kabul edilir. 

Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar 

MADDE 17-Birlik, projeye dahil olan yetiştiricilerden aldığı proje taahhüdüne 

istinaden oluşturduğu ve ayrı bir hesapta tuttuğu proje bütçesini, projenin sağlıklı bir biçimde 

sürdürülmesi amacıyla proje liderinin onayı ve TAGEM’ in denetimine açık olmak üzere 

aşağıda belirtilen harcama kalemlerinde kullanılmasını sağlar: 

a) Birlik, proje kesintisinden tüm harcamalar gerçekleştirildikten sonra arta kalan 

miktarı kullanarak birliğe araç satın alabilir, bu durumda sadece yakıt gideri proje bütçesinden 

karşılanır. Proje bütçesinden alınan aracın bakım vb. giderleri için yıllık en fazla 750 TL’ye 

kadar olan kısmı karşılanabilir. Birlik tarafından projede kullanılmak üzere araç tahsis 

edilemediği durumlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca doğrudan 

temin yöntemiyle projede kullanılmak üzere araç temin yoluna gidilir.  

b) Birlik ilde uygulanan her alt proje için sadece bir (1) Proje Teknik Elemanı ile 

sözleşme yaparak istihdam eder ve bu maddede belirtilen giderlerini karşılar.  

c) Öğretim üyesi proje liderlerinin proje uygulamaları kapsamında yaptıkları yol 

(proje lideri kendi aracını kullanıyorsa fatura ibra edilmek üzere yakıt gideri), konaklama 

giderleri ve harcırahı (Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yurtiçinde verilecek gündelik ve 

tazminat tutarları için her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H-Cetveline 

göre) Birlik tarafından proje bütçesinden, Enstitü/İstasyon Müdürlüklerinde görevli proje 

liderlerinin yol, harcırah ve konaklama giderleri ise kendi kurumları tarafından karşılanır. 

ç)  Proje kapsamında yapılacak ve doğrudan projenin amacına hizmet edecek 

araştırma amaçlı alet, donanım, bilgisayar yazılımı ve buna ait hizmet alımı (web hosting ve 

server hizmetleri dahil) ile sarf malzemesi gibi giderler karşılanır. 

d) Proje teknik elemanlarının projede kayıtlı yetiştiricilerle yaptığı iletişim giderleri 

(Cihaz hariç olmak üzere GSM operatörlerinin indirimli tarifelerinden en fazla aylık 70 TL ye 

kadar olanlarından bir tanesi) karşılanır. 

e) Projede kayıtlı yetiştiricilerin eğitiminde kullanılmak üzere her türlü eğitim 

araçları ile basılı evrakların (projeksiyon, projeksiyon perdesi, uygulama kılavuzu, el broşürü 

vb. neşriyat) giderleri karşılanır. (Her alt projede proje lideri ve proje teknik elemanının 

kullanacağı en fazla 2 adet taşınabilir bilgisayar alınabilir.) 

f) Proje kapsamında yapılan toplantı, eğitim, yürütme kurulu gibi faaliyetlerin 

düzenlenmesi ve katılım giderleri karşılanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yer, Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

Yer, Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

MADDE 18- Proje, Tebliğ’de belirtilen illerde ve öngörülen hayvan materyali 

sayısında uygulanır. Yetiştirici ve hayvan seçimi, Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde 

Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’nde belirtilen 

esaslar doğrultusunda Seçim Komisyonu tarafından yapılır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının, Nitelikleri, Duyuru ve Müracaat, 

Değerlendirme ve Seçilmeleri, Sözleşme, Eğitimleri 

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının Nitelikleri 

MADDE 19- PTE olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) T.C. Vatandaşı olması, 



 

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında 

kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, ziraat 

fakültelerine bağlı meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık 

teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) mezunları 

olması, 

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az iki (2) yıl tecilli, 

ç)   Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması, 

d) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması, 

e) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca 

sahip olması tercih sebebidir), 

f) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi, (Proje materyalinin yoğun 

bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir). 

Duyuru ve Müracaat 

MADDE 20- Genel Kurullarında, teknik hizmet satın alma kararı ve yetkisi alan 

birlikler,  il müdürlüğü koordinasyonunda mahalli araçlar ile il sınırları içerisinde duyurunun 

yapılmasını sağlar. Bu duyuruda, müracaat ve seçim tarihi ile PTE’de aranan nitelikler yer 

alır. Müracaatlar il müdürlüğüne yapılır ve aşağıdaki belgeler istenir. 

a) Müracaat dilekçesi, 

b) Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti, 

c) Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı-Fotoğraflı), 

ç)   Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge, 

d) İkametgâh belgesi  

e) Sürücü Belgesi, 

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi, 

g) Sabıka kaydı.                 

Değerlendirme ve Seçim 

MADDE 21- Müracaatlar üzerinde İl Müdürlükleri tarafından ön incelemeler yapılır 

ve başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları kabul edilmez. Müracaatları kabul 

edilen adayların dosyaları Proje Yürütme Kurulu üyeleri tarafından mülakat öncesi yeniden 

değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyan adaylar sınava (yazılı/sözlü, mülakat) alınır. Bir asil 

ve bir yedek PTE belirlenir. 

Sözleşme  

MADDE 22- Asil olarak belirlenen PTE’ye, birlik yönetimince sözleşme yapılmak 

üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde PTE 

tarafından proje uygulama esaslarının 20. maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir belgeleri 

tamamlaması durumunda birlik adına, birlik başkanı ve proje lideri ile PTE arasında sözleşme 

imzalanır. Tebligat yapılan asil PTE 10 (on) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek 

listeden sıralamaya göre ikinci adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Birlik ve PTE 

arasında imzalanacak olan Ek-2’deki sözleşme, PGK’nın kontrol ve onayını müteakip 

yürürlüğe girer. PTE’nin görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir. 

Proje Teknik Elemanının Eğitimi 

MADDE 23- Üniversite ve Enstitü/İstasyon tarafından PTE’ye yönelik eğitim 

programları hazırlanır ve PTE bu eğitimlere iştirak etmekle yükümlüdürler.  



 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

Projenin Yürütülmesi, Değerlendirilmesi, Yayın ve Dokümantasyon  

Projenin Yürütülmesi  

MADDE 24- Seçim Komisyonunun yetiştirici, yer ve hayvanları belirlemesini 

müteakip ilgili İl veya İlçe Müdürü ile birlik arasında sözleşme imzalanarak (EK-1) proje 

başlatılır. Seçilen hayvanlar kayıt altına alınır ve alt projelerde öngörülen verim kayıtları 

alınmaya başlanır. Projede belirtilen ıslah çalışmalarına yönelik iş ve işlemler proje liderinin 

hazırladığı çalışma takvimi çerçevesinde PTE tarafından yürütülür. 

Değerlendirme 

MADDE 25- PTE elde ettiği verileri çalışma takvimi doğrultusunda düzenli olarak 

proje liderine gönderir. Proje lideri tarafından bu veriler değerlendirilir, raporlanır, Proje 

Yürütme ve Danışma Kurul toplantılarında sunulur, ham veriler TAGEM tarafından 

oluşturulan veri bilgi bankasına gönderilir. 

Yayın ve Dokümantasyon 

MADDE 26 – Projeden elde edilecek verilere dayalı olarak yapılacak her türlü yayın 

(yurtiçi ve yurt dışı bilimsel makale, sözlü ve yazılı tebliğ vb.) TAGEM’in yazılı onayı 

olmadan yapılamaz. Yapılacak her türlü yayında projenin TAGEM tarafından desteklendiği 

yayın kuralları çerçevesinde belirtilmek zorundadır. Yapılan yayınların en az 10 örneği resmi 

yazıyla yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TAGEM’e gönderilir.  

ALTINCI BÖLÜM  

Sözleşme, Hak Ediş ve Ödemeler 

MADDE 27-TAGEM tarafından hazırlanan Proje Sözleşmesi (EK-1), İl veya İlçe 

Müdürü ile yetiştiriciler adına birlik başkanı arasında imzalanır. Hayvan başına ödenecek 

destek miktarı her yıl Tarımsal Destekleme Yüksek Kurulu teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı 

ile tespit edilir. Proje liderinin hak edişe esas olacak verim kayıtları tutulan hayvan sayıları ile 

yetiştirici adlarının yer aldığı raporu doğrultusunda Proje Yürütme Kurulu karar gereği İl 

Müdürlükleri tarafından düzenlenen hak edişler TAGEM’e gönderilir. TAGEM destekleme 

ödemeleri için ödemeye esas evrakları T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ulaştırır. 

Yetiştiricilere birim hayvan başına yapılan destekleme ödemelerinden, projenin 

uygulanabilmesi için hizmet bedeli olarak muvafakat almak kaydıyla Birlik tarafından en 

fazla %20 oranında kesinti yapılır. Projenin yürütülmesi için alınan teknik hizmet, alet, 

ekipman ve ulaşım giderleri (Hizmet aracı kiralama veya alımı) birlik tarafından yapılan 

kesintiden, hayvan kimliklendirme masrafları ise (kulak küpesi, çip vb.) yetiştiriciler adına 

birlik kanalı ile ödenir. 

Anaç destekleme ödemeleri doğuran anaç koyun/keçi üzerinden yapılır. PTE takip 

ettiği sürülerde doğuran anaç başına tebliğ ile belirlenen tutar üzerinden anaç destekleme 

tutarını hesaplayarak kayıtlarla birlikte İl/İlçe Müdürlüğüne ve proje liderine bildirir. Anaç 

destekleme ödemelerinde müsaade edilen kısırlık oranı projeye kayıtlı sürüdeki koç altı 

koyun/keçi sayısının  %10’nunu geçemez.  

Yürütme 

MADDE 28- Bu esasların hükümlerini T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yürütür. 

Ekler 

MADDE 29- İl/İlçe Müdürü ile yetiştiriciler adına birlik başkanı arasında imzalanan 

proje sözleşmesi (EK-1), Birlik ve PTE arasında yapılacak hizmet sözleşmesi (EK-2) 



 

Ek-1 

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI  

ÜLKESEL PROJESİ SÖZLEŞMESİ 

KONU 

Madde 1- Bu Sözleşme; her yıl yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı ve buna istinaden çıkarılan Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme 

Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’nde yer alan yerli hayvan ırklarının 

yetiştirici şartlarında geliştirilmesine ilişkin görev, yükümlülük ve destekleri kapsar. 

TARAFLAR 

Madde 2- İşbu sözleşme T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı adına 

…………………………………………....İl/İlçeMüdürü..……………………..………….ile  

yetiştiriciler adına  ……………………….…….İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri 

Birliği / Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı ……………..………………. 

arasında ……………………….ırkını geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Madde 3- Birlik, üyelerine ait …………………. ırkından …….. (..…. bin) baş dişi ..…. baş 

erkek olmak üzere toplam ….… (…… bin) baş hayvandan oluşan geliştirme sürüsü ile 

projeye katılır ve bu sayı üzerinden destek alır.  

Madde 4- Sürünün bakım besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Yetiştirici 

koç/teke/manda boğası katımı, ileri gebelik ve doğum sonrası dönemlerde proje liderinin 

besleme ile ilgili önerilerine uyar. Yetiştirici yaptırılması zorunlu olan aşılamaların dışında 

proje lideri ve/veya İl/İlçe Müdürlüğü/Birliğin veteriner hekiminin uygun göreceği aşılamaları 

ve gerekli görülmesi halinde koyun/ keçi/ manda ineklerinin tohumlanmasını elde aşım veya 

suni tohumlama metodu ile yaptırmakla yükümlüdür. Birlik uygulamadan sorumludur. 

Madde 5- Yetiştirici, projenin yürütülme sürecinde, proje liderinin yapacağı ıslah programına 

uyar. Bu çerçevede sürüsüne katılacak hayvanları ilave eder, sürüsünden ayrılacak hayvanları 

ayırır ve muhafaza edilecek hayvanları muhafaza eder. 

Madde 6- Koç/teke/ manda boğası ıslah programına göre her yıl değiştirilebilir. Damızlıkta 

kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde koyun ve keçilerde en az 1 (bir) yaş, mandalarda 

2  (iki) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde aşım dönemi itibariyle anaç ve 

damızlık erkek hayvan sayısını en az sözleşmede belirlenen sayı kadar bulundurmak 

zorundadır.   

Madde 7- Projede belirtilen kriterlere göre, proje lideri tarafından yapılacak seçimde doğan 

kuzulardan erkeklerin 4 aylık yaşa kadar tamamı, 1.5 yaşa kadar  % 10’u; dişi kuzuların 5 

aylık yaşa kadar tamamı, 1.5 yaşa kadar (ayıklama seviyesine göre), %25-35’i sürüde 

tutulacaktır. Ancak proje lideri tarafından uygun görülmesi halinde bölge ve mevsime bağlı 

olarak sürüde kalma yaşında değişiklik yapılabilir. Her yıl damızlık koçların/tekelerin 

değişimi tercih edilir. Koçlar/tekeler bir sürüde proje liderinin onayı ile en fazla 2 yıl süreyle 

tutulabilir. Malaklar bir yaşına kadar işletmede tutulur ve bir yıl sonunda proje liderinin 

uygun göreceği damızlık dışı hayvanlar işletmeden çıkarılabilir.  

Madde 8- Proje sürülerinde mevcut hayvanların numaralandırılması için kulak numarası 

takılması, çip yerleştirilmesi ile ölçüm ve tartım aletlerinin temini ve masrafları birliğe aittir. 

Madde 9- Damızlık adayı yavruların seleksiyonu (seçimi)alt projede belirtilen ölçümler 

tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Irk özelliği göstermeyen hayvanlar ve ebeveynleri proje 

lideri onayı ile sürüden uzaklaştırılacak ve yerine saf ırk özelliği gösteren ve performansı 

yüksek olan hayvanlar damızlık adayı olarak sürüye katılacaktır. Damızlıkların seçimi projede 

belirtilen ölçütler dikkate alınarak yapılacaktır. 



 

Madde 10- Projede veri toplama ve benzeri işlerde aktif olarak çalıştırılacak proje teknik 

elemanının sözleşme bedeli, araç ve ulaşım giderleri, proje liderinin yol ve konaklama 

giderleri, alt projelerde belirtilen diğer giderler birlik tarafından karşılanır. Bu masraflar 

yetiştiriciye ödenecek hak edişlerden kesilir. Hakedişlerden yapılacak kesintiler hayvan 

başına ödenecek miktarın %20’sini geçemez. Bunların dışında birliğin bina kirası, maaş, 

elektrik, su, telefon gideri ve huzur hakkı ve benzeri masraflar için kesinti yapılamaz. 

Madde 11- Elit sürü veya proje liderinin uygun göreceği diğer bazı sürülerde elde aşım ya da 

suni tohumlama yapılır. Elde aşım ya da suni tohumlama organizasyonu birlik tarafından 

yapılır, yapılacak işçilik masrafları yetiştirici tarafından karşılanır.    

Madde 12- Proje lideri tarafından her yıl yapılan kesin seleksiyondan sonra bir damızlık 

koç/teke/manda boğası havuzu oluşturulacaktır. Yetiştiriciler, koç/teke/manda boğası teminini 

proje liderinin onayı ile bu havuzdan karşılayacaklardır. Depodaki damızlıklardan birliğin 

belirlediği hizmet şekline ve proje liderinin görüşüne uyularak ücret karşılığı veya ücretsiz bu 

damızlıklardan diğer yetiştiriciler yararlanacaktır. Koç/teke/manda boğası fiyatları, birlik 

başkanı, proje lideri, proje teknik elemanı ve havuza koç/teke/manda boğası veren 

yetiştiricinin bizatihi kendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecektir.  Yetiştiriciler 

arası transferler bu havuz vasıtasıyla yapılacaktır. Yetiştiriciler damızlık koç/teke/manda 

boğası adaylarını öncelikle bu havuza vermek zorundadırlar. Proje liderinin bilgisi dışında 

damızlık transferi yapılmayacaktır. Bunun dışında ihtiyaç fazlası damızlıklar birlikler 

tarafından fuar, panayır vb. yerlerde sergilenebilecek ve belirlenecek fiyatlar üzerinden 

satışını gerçekleştirebilecektir 

Madde 13- Birlik/Yetiştirici Proje’de belirtilen çalışma takviminde belirlenen iş ve işlemleri 

yapmakla yükümlüdür.  

Madde 14- Yetiştirici hayvanlarını yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde meydana gelen 

zayiat dışında her ne suretle olursa olsun elden çıkaramaz. Yetiştirici ancak Proje Yürütme 

Kurulunun onayı ile hayvanlarını projede yer alan veya bölgede bulunan ve projeye devam 

etmeyi taahhüt eden başka bir yetiştiriciye satmak suretiyle devredebilir. Hayvanlarını 

devreden yetiştirici destekleme kapsamından çıkarılır, projede o yıla ait veriler elde edilmiş 

ise adına tahakkuk ettirilen desteklemeleri geri ödemez. Hayvanları satın alan yetiştirici Proje 

Yürütme Kurulunun uygun gördüğü takdirde daha sonraki desteklemelerden faydalanabilir. 

Satış işlemi birlik aracılığı ile yapılır. Hastalık, vahşi hayvanlar tarafından vb. oluşan zararlar 

(belgelendirilmesi şartıyla) sonucunda eksilen sayı yetiştirici tarafından, proje lideri onayı ile 

tamamlanır. Bu durumlar bağlı bulunulan il ve ilçe veteriner hekimlerince belgelendirilir. 

Madde 15- Bakanlık ya da proje lideri, gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki 

hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal swap vb. 

örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir. Yetiştirici sürüde 

yapılacak her türlü ölçüm tartım ve verim tespitinde proje teknik elemanı ve proje lideri ile 

işbirliği halinde çalışır. 

Madde 16- Projede destek ödemesi yapılan yıla ait veriler (damızlık değer tespiti 

yapılabilecek) elde edilmeden (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü durumları 

hariç) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan, veri alınmasına engel olan, yanlış veri 

veren yetiştirici, veri alınamayan (yetiştirici kaynaklı yanlış alınan) yıla ait aldığı desteği 

yasal faizi ile geri öder. Ancak Manda Islahı Projesi kapsamında yapılan ödemelerin yasal 

faizi ile birlikte tahsilâtının oluştuğu durumlarda; HAYGEM tarafından yapılan o yılki Anaç 

Manda destekleme tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın tahsili yoluna gidilir. 

Yetiştiricinin projede verilen destekleme ödemelerini geri ödemeden çıkabilmesi için, 

damızlık seçimine esas olan verileri vermiş, proje lideri tarafından erkek ve dişi damızlıkların 

ön seçimi yapılmış ve ön seçimi yapılmış damızlıkların birlik tarafından projede kullanılmak 

üzere belirlenen fiyat (Proje Lideri, Birlik Başkanı, İl/İlçe Müdürlüğü temsilcisi ve yetiştirici 



 

tarafından belirlenen) üzerinden satın alınmış olması şartlarının yerine getirilmiş olması 

gerekmektedir. 

ÖDEME 

Madde 17- Her yıl Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

miktarda destekleme ödemesi yapılır. Proje liderinin hazırlayacağı rapor ve Proje Yürütme 

Kurulu’nun uygun görüşü ile yıllık ödemelere devam edilir. Aksi halde ödeme durdurulur. 

SÜRE 

Madde 18- Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve proje süresi 5 yıldır. 

CEZAİ HÜKÜMLER 

Madde 19- Her yıl Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Tarımsal Desteklemelere ilişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama Esasları Tebliğinde ve bu sözleşmede yer alan 

maddelerde istenenleri yerine getirmeyenler, mücbir sebepler dışında uygulamalardan 

vazgeçenler, haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen destekleme ödemeleri ile ilgili 

alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibariyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) 

tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir…/…/…. 

 

 

 

 

 

…………..…..…………………………… 

………………………………Birliği adına  

Birlik Başkanı 

…….………………………………………. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına 

İl/İlçe Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek-2 

PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ 

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları 

 Bu sözleşme bir tarafta ………………………………….………Birliği adına yönetim 

kurulu başkanı ………………………………………………. (bundan sonra "işveren" olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta Ziraat Fakültelerinin Zootekni/Hayvansal Üretim Bölüm 

Mezunları, Veteriner Hekim, Meslek Yüksek Okullarının Hayvancılık Bölümü (Büyükbaş ve 

Küçükbaş Hayvancılık)mezunları ve Veteriner Sağlık 

Teknisyenleri…………………………………...(bundan sonra "Proje Teknik Elemanı" olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2. Taraflara ilişkin Bilgiler 

2.1. İşveren :………………………………………………………………………………..… 

T.C. No/Vergi No :………………………………………….…………………………………. 

Adres  :……………………………………………………………………………….…. 

Telefon : …………………………………………………………………………………. 

Faks  :.……………………………………………………………………………….… 

E-Posta :……………………………………………………………………………......… 

2.2. Proje Teknik Elemanı 

T.C. No          :…………………………………………………………………………………. 

Adres             : ………………………………………………………………………………… 

Telefon          :……………………………………………………………………………….… 

Faks              :………………………………………………………………………….........… 

E-Posta         :…………………………………………………………………….................… 

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2'de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak 

tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta ve 

posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilirler. 

Madde 3. Sözleşmenin Kapsamı 

Bu sözleşme, …………………..........................Birliği ortaklarının Proje Teknik Elemanı  

.............………………...……..'dan teknik hizmetleri almalarını, tarafların görev ve 

sorumluluklarını belirlemeyi kapsar. 

Madde 4. İş Tanımı 

Sözleşme konusu hizmet; Birlik üyesi, proje yetiştiricilerinin sürülerinin kayıt altına alınması, 

bu sürüler üzerinde yürütülecek ıslah çalışmaları ile ilgili tüm kayıt ve verilerin yerinde ve 

zamanında, yetiştiricilerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesidir. 

Madde 5. Proje Teknik Elemanı Tarafından Yerine Getirilecek Hizmetler 

Bu sözleşme sonucu Proje Teknik Elemanı, sözleşme tarihinde ve sonrasında proje 

kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi taahhüt eder. 

5.1. İşletme Kayıtlarının Tutulması ve Değerlendirilmesi 

Proje Teknik Elemanı, işverenin projede görev alan her üyesi için bir dosya hazırlar. Bu 

dosyada üye işletmelerin proje ile ilgili tüm kayıtları yer alır. 

 



 

5.2. Eylem Planı Hazırlama 

Proje Teknik Elemanı, Proje Lideri ile beraber, sözleşme süresince yerine getirilecek 

hizmetleri iş takvimine bağlayan bir "Eylem Planı" hazırlar ve bağlı olduğu Proje Yürütme 

Kurulu onayına sunar.  

5.3. İşletmedeki Hayvanların Kayıt Altına Alınması 

Proje Teknik Elemanı, proje materyalini projede ön görülen şekilde kayıt altına alır (Plastik 

küpe, tetavür, çip vb. ).  

5.4. Çiftleştirme Planlarının Yapılması 

Proje Teknik Elemanı;  Proje Lideri ile beraber her işletme için çiftleştirme planları yapar.  

5.5. Koç /Teke Katımı  

Küçükbaş hayvanlarda çiftleştirme planları çerçevesinde taban sürülere koç/teke katımını 

yapar. Elit ve Ara Elit sürülerde koç/teke katım döneminde; resmi ve dini, tatil günlerine 

bakılmaksızın kontrollü çiftleşmeleri yapar ya da kontrolünde yaptırır, kayıtlarını tutar. 

5.6. Doğum Dönemi 

Doğum döneminde Proje Teknik Elemanı  (Proje Liderinin öngördüğü saatlerde) işletmeleri 

ziyaret ederek bütün sürülerde doğan kuzu, oğlak ve malakları analarına göre kayıt altına alır 

(doğum tarihi, ana kulak numarası, doğum ağırlığı, doğum tipi, akıbeti, cinsiyeti,  vb. belirtir 

şekilde). 

5.7. Çeşitli Dönemlerde Canlı Ağırlık, Kırkım ve Diğer Ölçülerin Tespiti 

Projede her yıl doğan yavruların alt projelerde belirtilen dönemlerde canlı ağırlıkları ile 

Küçükbaş hayvanlarda ilk kırkım sonu ilk kırkım yapağı ağırlığı ve Danışma Kurulunca 

onaylanan ve alt proje kapsamında belirtilen veri kayıtlarını alır.  

5.8. Süt Verim Kontrolleri 

Proje Liderinin belirlediği sürülerde laktasyon sürecinde ayda bir kez süt verim kontrolünü 

yapar ya da yaptırır. 

5.9. Proje Raporlarının Hazırlanması ve Gönderilmesi 

Proje Teknik Elemanı, projede öngörülen her türlü verim kayıtlarını kaydetmek, muhafaza 

etmek ve haftalık/aylık raporlar halinde proje liderine, proje ile ilgili verilerin dışında 

yaptıkları faaliyet raporlarını ise İl/İlçe Müdürlüklerine göndermekle sorumludur. Proje 

Teknik Elemanı, yürüteceği bu faaliyetler gereği yapacağı işletme ziyaretlerini günü birlik 

tutar ve gittiği her işletme sahibine imzalatır. PTE özellikle yetiştiricilerin projeden 

çıkarılmasına sebebiyet verecek uygulamalar yaptığını tespit ettiği durumlara ilişkin tuttuğu 

tutanağın aslını proje liderine, birer nüshasını ise bilgilendirme amaçlı İl/İlçe Müdürlüğü ile 

Birliğe teslim eder. 

Madde 6. Sözleşme Türü ve Bedeli: 

İşveren ile Proje Teknik Elemanı arasında yapılan sözleşmeye göre birlik üyesi proje 

yetiştiricilerinin kayıt altına alınması, bu sürüler üzerinde yürütülecek ıslah çalışmaları ile 

ilgili tüm kayıt ve verilerin yerinde ve zamanında yapılması için Proje Teknik Elemanına 

aylık net ..........................TL ücret ödenir. Proje Teknik Elemanının sözleşmesinin bitiminde 

ödenecek tazminatı sözleşmenin son ayında ödenir. 

 

Birlik aracının kullandırılması durumunda sadece yakıt gideri için  1 km  bedeli olarak 

…………… ……  TL ödenir. Ödemeler “Aylık Araç Kilometre Takip” çizelgesi toplandıktan 

sonra birlik başkanının  ve   proje liderinin onayını müteakip ödenir.  

 



 

Madde 7. Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

Sözleşmenin konusu olan birlik üyesi proje yetiştiricilerinin kayıt altına alınması, bu sürüler 

üzerinde yürütülecek ıslah çalışmaları ile ilgili tüm kayıt ve verilerin yerinde ve zamanında 

yapılması sözleşme bedeline dahildir. Ayrıca Proje Teknik Elemanı görevli olarak il dışına 

gitmesi durumunda 8. derece 1. kademesindeki Devlet Memurları yol harcırahı kadar ödeme 

yapılır ve projeden karşılanır. 

Araç için şoför, akaryakıt, araç amortismanı ve bakımı sözleşme bedeli olan kilometre 

bedeline dahildir. 

Ayrıca Proje Teknik Elemanı tarafından kullanılan malzemeler birlik tarafından alınarak 

projeden karşılanır.  

Madde 8. Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle ilgili Diğer Giderler 

Sözleşmedeki her türlü vergi, resim ve harçlar ve Proje Teknik Elemanı sosyal güvenlik 

ödemeleri işveren tarafından projeden karşılanarak ödenir. 

Madde 9. Sözleşmenin Süresi 

Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren (…..) ay süreyi kapsayan………….….. 

tarihinden…………………………tarihine kadardır. 

Madde 10. Hizmetin Verilme Yeri ve İşe Başlama Tarihi 

10.1. Hizmet yeri 

Proje Teknik Elemanı  hizmet yeri adresi  projenin yürütüldüğü birlik üyelerinin bulunduğu 

………………………….köyler/beldeler olup, Proje Teknik Elemanının hizmet bölgesi 

projenin yürütüldüğü birlik üyelerinin hayvanlarının bulunduğu çalışma bölgeleri ile sınırlıdır.  

10.2. Proje Teknik Elemanı projenin çalışma bölgesinde ikamet etmek zorundadır. 

10.3. İşe Başlama Tarihi:…………………………………………… 

Madde 11. Ödeme Yeri ve Şartları 

Sözleşme bedeli aylık dönemler halinde her ayın en geç on beşinci gününe kadar Proje Teknik 

Elemanının aşağıdaki banka hesap numarasına işveren tarafından yatırılır. 

Banka Şubesi:………………… Hesap No:………………………… 

IBAN Numarası………………………………………………………… 

Madde 12. Avans Verilmesi ve Şartları 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Madde 13. Fiyat Farkı 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Madde 14. Proje Teknik Elemanına Tahsis Edilen Menkul ve Gayrimenkullerin 

Korunması 

Proje Teknik Elemanı kendisinin kullanımına verilen her türlü menkul ve gayrimenkulü  

(Bilgisayar, ölçüm tartım alet ve ekipmanları, proje kapsamında kullandığı araç ve 

 



 

ekipmanları, vb.) korumakla yükümlüdür. Bunların kaybolması, kırılması, bozulması vb. 

durumlar halinde durumu derhal işverene bildirmek zorundadır. Dikkatsizlik, tedbirsizlik 

veya ihmal durumunda meydana gelen hasar, kusuru oranında Proje Teknik Elemanından 

tazmin edilir. 

Madde 15. Proje Teknik Elemanı Tarafından Hizmete Ara Verilmesi 

Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek proje hizmetleri tam gün esasına göre 

belirlenmiştir. Proje Teknik Elemanı işverenle önceden belirlemek koşuluyla, haftada bir gün 

dinlenme günü ve proje iş takvimi dikkate alınarak bir takvim yılında 20 iş günü ücretli izin 

yapar. Proje Teknik Elemanı bu ücretli izin dışında belgelendirmek suretiyle hastalanması 

durumunda bir takvim yılı içerisinde en fazla 20 iş gününe kadar işverene ve proje liderine 

haber vermek ve sözleşme bedelinde kesinti yapılmak suretiyle hizmetine ara verebilir. 

Madde 16. Proje Teknik Elemanının Ölümü, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya 

Mahkûmiyeti 

Proje Teknik Elemanının ölümü, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti halinde 

sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Madde 17. Sözleşmenin Feshi 

17.1. Tarafların mutabakatı ve Proje Genel Koordinatörünün onayı durumunda sözleşme 

kendiliğinden fesh olur. 

17.2. Proje Teknik Elemanının Sözleşmeyi Feshetmesi 

a) Bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda 

işverenin taahhüdünü yerine getirmemesinin Proje Teknik Elemanı tarafından tespiti halinde, 

Proje Teknik Elemanının 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen 

aynı durumun devam etmesi, 

b)Bu sözleşmenin 16. ve 20. maddeleri dışında Proje Teknik Elemanının taahhüdünü yerine 

getiremeyeceğini, gerekçesi ile birlikte işverene bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmesi 

halinde varsa aldığı avansları işverene ödemesi, yeni başlayacak olan Proje Teknik Elemanına 

……… gün süre ile eşlik etmeyi, yaptığı iş ve işlemleri anlatmayı, projenin yürütüldüğü 

yetiştiricilerle irtibatlarını sağlamasını taahhüt etmesi durumu ile Proje Teknik Elemanı 

taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçesi ile birlikte işverene yazılı olarak bildirmemesi 

halinde  bu sözleşme toplam bedelinin %.........(yüzde….…..)'sı tutarında tazminatı ve varsa 

aldığı avansları işverene ödemesi durumlarında Proje Teknik Elemanı tarafından sözleşmenin 

feshi hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

17.3. İşverenin Sözleşmeyi Fesih Etmesi 

a)Proje Teknik Elemanının taahhüdünü bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan 

belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda yerine getirmemesinin işveren tarafından tespiti 

halinde, işverenin 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına (bu ihtar bilgi 

amacıyla Proje Liderine de gönderilecektir) rağmen aynı duruma devam etmesi, 

b)Proje Teknik Elemanı tarafından bu sözleşmenin 15. ve 20. maddeleri dışında sözleşme 

süresi içerisinde kesintisiz veya aralıklarla 10 (on) günden fazla hizmete ara verilmesi, 

c)Proje Teknik Elemanının bir yıl içerisinde 20 iş gününden fazla hastalık izni kullanılması, 

ç)Proje Teknik Elemanının sözleşme öncesinde proje dahilinde teknik hizmet satın alınmasına 

ilişkin uygulama esaslarınca istenilen niteliklere sahip olmadığının anlaşılması ve Proje Lideri 

tarafından bu durumun belirlenmesi, 

Durumlarında ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın işverene sözleşmenin fesih hakkı 

doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 



 

Madde 18. 

Sözleşmenin feshi durumunda, işveren bu durumu proje liderine ve il/ilçe tarım müdürlüğüne 

üç (3) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirir. 

Madde 19. Diğer Kişi ve Kuruluşlara Verilecek Hizmetler 

Proje Teknik Elemanı, bu sözleşmenin geçerli olduğu sürece, işverenin proje dahilindeki 

üyeleri dışındaki hiçbir yetiştiriciye, kurum veya kuruluşa ve üçüncü şahıslara teknik 

danışmanlık veya bilgilendirme hizmeti veremez. Herhangi bir ek iş yapamaz. Hiçbir ticari 

faaliyette bulunamaz. Tarımsal girdi firmaları ile ticari ilişki kuramaz. Bunların ürünlerini 

pazarlayamaz veya pazarlanmasına aracılık edemez. 

Madde 20. Mücbir sebepler 

a) Doğal afetler, 

b) Genel salgın hastalık, 

c) Kısmı veya genel seferberlik ilanı, 

d) Bakanlıkça Projenin iptali. 

Yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı Projenin yürütülmesi olanaksız hale gelmiş ise 

durum TAGEM tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse sözleşme tarafları kapsayacak 

şekilde fesih edilir. Mücbir sebeplerin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün 

içerisinde tarafların yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler 

tarafından belgelendirilmesi ve TAGEM’e bildirilmesi zorunludur. 

Madde 21. İşverenin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Proje Teknik Elemanının Hizmetine 

Sunması 

İşveren, Proje Teknik Elemanının hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü 

bilgi ve belgeyi vermek, projenin yürütüldüğü birlik üyelerinin işletmelerinde meydana 

gelecek ve teknik hizmetin verilmesi açısından önemli olacak değişiklikleri zamanında proje 

Teknik Elemanına bildirmek zorundadır.  

Madde 22. Sır Saklama Zorunluluğu 

Proje Teknik Elemanı,  hizmeti çerçevesinde, yasalara göre ihbarı zorunlu durumlar hariç 

işverene ve işverenin üyelerine ait elde edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sır olarak saklamak 

zorundadır. Proje Teknik Elemanı bu bilgileri hizmet gereği üçüncü kişilerle paylaşmak 

durumunda kalır ise bu kişilerin de bilgilere ilişkin sır saklama sorumluluğunu garanti altına 

almakla yükümlüdür. Proje Teknik Elemanının sır saklama yükümlülüğü sözleşme bittikten 

sonra da devam eder. 

Madde 23. Belge-Bilgilerin Muhafazası ve Geri Verilmesi 

Proje Teknik Elemanı tarafından proje dahilinde elde edilen veriler ile işveren ve proje lideri 

tarafından kendisine verilen her türlü belge ve bilgiyi düzenli olarak muhafaza etmek, proje 

lideri, Enstitü/İstasyon Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

haricinde üçüncü kişilerin bilgilenmesini engellemek zorundadır. Proje Teknik Elemanı 

kendisine işveren tarafından verilen belgeleri, sözleşme süresi içerisinde işveren tarafından 

talep edildiğinde, sözleşme bittikten sonra ise talep edilmesine gerek kalmadan teslim eder.  

Madde 24. Sözleşmenin Devredilmesi ve Uzatılması 

24.1. Proje Teknik Elemanı; hizmet sözleşmesi ile üstlendiği iş ve işlemleri, başka bir Proje 

Teknik Elemanına ve üçüncü kişilere yaptıramaz. Böyle bir durumda; işverenin sözleşmeyi 

tek taraflı olarak fesih hakkı doğar. 

24.2. Sözleşme süresi sona ermeden en az bir ay önce, Proje Teknik Elemanı, Birlik Yönetim 

Kurulu ve Proje Liderinin ortak kararı ile yeni sözleşme Proje Teknik Elemanı ile Birlik 

Yönetim Kurulu arasında imzalanır. Proje Teknik Elemanı sözleşme süresi sonunda 



 

görevinden ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirirse, yeni başlayacak olan Proje Teknik 

Elemanına ……….gün süre ile eşlik etmeyi, yaptığı iş ve işlemleri anlatmayı, projenin 

yürütüldüğü yetiştiricilerle irtibatlarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. 

Madde 25. Proje Teknik Elemanına Tavsiyeler ve Sorumluluk 

25.1.Proje Teknik Elemanı, Proje Lideri ve Enstitü/İstasyon/İl/İlçe Müdürlüğünden aldığı 

genel hayvancılıkla ilgili öneri ve tavsiyeleri projede görev alan yetiştiricilere yayımlamakla 

sorumludur. İşveren ve üyelerinin tavsiyeleri farklı şekilde uygulamaları durumunda Proje 

Teknik Elemanının sorumluluğu ortadan kalkar. 

25.2. Proje Teknik Elemanı, işveren,  üyeleri ve çalışanlarından kaynaklanan ihmaller ve 

gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Ancak 5. Madde ve takip eden bentlerinde belirtilen 

görevlerin yerine getirilmesinde Proje Teknik Elemanının ihmali sonucu doğru ve yeterli 

verim kayıtlarının tutulmadığı anlaşılır ve yavru destekleme ödemelerinin yapılamaması 

durumu ortaya çıkarsa, Proje Yürütme Kurulunda alınan karar doğrultusunda Proje Teknik 

Elemanının kusuru oranında ödenemeyen destekleme tutarının %1’i ile %5’i orasındaki tutar 

Proje Teknik Elemanından tahsil edilir.  

Madde 26. Diğer Hükümler 

26.1. Proje Teknik Elemanı görev alanı ile ilgili alınacak kararlara yardımcı olabilmek için 

davet edildiği Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.  

26.2. Proje Teknik Elemanı ve İşveren, Proje Lideri, Enstitü/İstasyon Müdürlüğü ve Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek, 

istenilmesi durumunda eğitim, seminer, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılmak 

zorundadır. 

26.3. Çalışma sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma ve ölüm durumunda 

yürürlükte olan kanunlar esas alınır. 

26.4.Diğer:……………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Madde 27. Bu Sözleşmede Hükmü Bulunmayan Haller 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir. 

Madde 28. Sözleşmenin Ekleri 

28.1. Bu sözleşme ile taraflar Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları 

ile ……………………………………………………………………….alt projesinin tüm 

maddelerini ekleri ile birlikte kabul etmiş sayılırlar. 

28.2. Sözleşme ile yapılacak her türlü değişiklik yazılı olmak kaydı ve taraflarca imzalanarak 

Proje Genel Koordinatörünün onayına müteakip bir ek olarak sözleşmeye eklenecektir. 

28.3. Sözleşme metninde tek taraflı değişiklik yapılamaz, ihtiyaç duyulması halinde 28.2. 

madde geçerlidir. 

Madde 29. Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar 

.................……………………………………………………………….Mahkemelerinde 

çözülür. 

Madde 30. Yürürlük Tarihi 

İş bu sözleşme, tarafların imzasını müteakip Proje Genel Koordinatörü‘nün, Bakanlık 

tarafından hazırlanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi dahilinde teknik hizmet satın 

alınmasına ilişkin uygulama esaslarına uygunluğu açısından kontrolü ve onayı sonrasında 

yürürlüğe girer. 



 

Madde 31.………. maddeden ibaret olan iş bu sözleşme ve ekleri işveren ve Proje Teknik 

Elemanı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……..suret olarak tanzim ve imza 

altına alınarak …….'er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.…./…../……… 

 

 

 

 

 

  

..………………………………….. 

BirliğiYönetimKurulu 

Başkanı 

 

……....………………………….. 

Proje Teknik Elemanı 

Ünvanı 

 

 

 

 

 

 

Uygun Görüşle Arz Ederim. 

........./…../……… 

 

…………………….. 

     Proje Lideri 

 

 

 

   ONAY 

    …/…/……. 

 

..………….....................…………………… 

Proje Genel Koordinatörü  
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