HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI
ÜLKESEL PROJESİ
YETİŞTİRİCİ TEMSİLCİSİ
VE
PROJE TEKNİK
ELEMANLARININ
GÖREVLERİ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü

Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
MADDE 16 - Yetiştirici temsilcisi aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür;

1. Yetkili kurullarında projeye katılma ve yükümlülüklerini yerine
getirme kararı aldıktan sonra yetiştiricilerden muvafakatname
(ek-3) ve taahhütname (ek-4) alır ve yetiştiriciler adına il

müdürlüğü ile ek-1 ’de yer alan proje sözleşmesini imzalar.
2. Projeye

dahil

olacak

işletme

ve

hayvan

seçiminde,

desteklenecek hayvanların işletme tespitinde proje lideri ve il
müdürlüğüne her türlü desteği (ulaşım, duyuru, koordinasyon,
iş gücü vb.) sağlar.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
3. Proje yürütme kurulunda görev alır.

4. Proje yürütme kurulunca seçilen PTE ile ek-2’de yer alan hizmet
sözleşmesini işveren olarak imzalar.
• PTE’nin maaşını ve diğer özlük haklarını banka hesabı üzerinden
öder.
• PTE’nin sigorta (SGK) ödemelerini yapar.

• Proje yürütme kurulu kararı olmadan PTE’nin hizmet
sözleşmesini tek taraflı fesih edemez.
3

Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri

5. Proje liderinin verdiği iş takvimine göre
PTE’ye hizmet sözleşmesinde belirtilen şekilde
araç temin eder.
6.
Projeye
katılan
üyeleri
arasında
koordinasyonu sağlar. Yetiştiricilerin proje gereği
sorumluluklarını yerine getirmesinde, yetiştirici
ile müteselsilen sorumludur.
7. Üyelerinin işletme ve hayvan bilgilerinin
Bakanlık kayıt sistemlerinde güncel ve doğru
olmasını sağlar.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
8. Proje bütçesini ayrı bir hesapta tutar.

Proje lideri tarafından teknik özellik ve miktarı
belirtilerek hazırlanan yazılı talebi çerçevesinde
harcama yapar. Altışar aylık harcama raporlarını
düzenler, proje lideri ile birlikte imzalar ve kontrol
edilmek üzere il müdürlüğüne teslim eder.
Harcamalara ilişkin tüm belgeleri yasal süresi
kadar muhafaza eder.
9. Proje ile ilgili harcamaları madde 18’e göre
yapar.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
10. Yetiştirici temsilcisi; istediği takdirde proje lideri olma

vasfı taşıyan şahısları TAGEM’in onayı ile her türlü özlük
haklarını yetiştirici temsilcisine ait bütçeden karşılamak
(proje bütçesi hariç) ve sözleşme yapmak kaydıyla proje
lideri olarak istihdam edebilir.
Yetiştirici temsilcisinin belirleyeceği ve TAGEM’in onaylayacağı bu
tür sözleşmeli proje lideri, mevzuata göre projeyi yürütmekle ve
TAGEM’in talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi zamanında
göndermekle yükümlüdür. Yetiştirici temsilcisi tarafından önerilecek
sözleşmeli proje liderinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ziraat fakültelerinin hayvansal üretim/zootekni bölümü veya
veteriner fakültesi mezunu olmak.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
b) En az yüksek lisans seviyesinde eğitime sahip olmak.
c) Mesleğiyle ilgili en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak
veya halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesinde en az 5
(beş) yıl PTE olarak çalışmış olmak,
ç) Hayvancılıkla ilgili uygulamalı proje tecrübesine sahip
olmak (en az 5 yıl).
d) En az doktora derecesine sahip olunması durumunda
yukarıda b, c ve ç fıkralarında belirtilen hususlar aranmaz.
e) Yetiştirici temsilcisi sözleşmeli proje lideri ile aynı ilde en
fazla 2 (iki) alt proje için sözleşme imzalar. Aynı anda
birden fazla ilde sözleşmeli proje liderliği yapamaz.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
b) En az yüksek lisans seviyesinde eğitime sahip olmak.
c) Mesleğiyle ilgili en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak veya
halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesinde en az 5 (beş) yıl PTE
olarak çalışmış olmak,
ç) Hayvancılıkla ilgili uygulamalı proje tecrübesine sahip olmak (en
az 5 yıl).
d) En az doktora derecesine sahip olunması durumunda yukarıda
b, c ve ç fıkralarında belirtilen hususlar aranmaz.
e) Yetiştirici temsilcisi sözleşmeli proje lideri ile aynı ilde en fazla 2
(iki) alt proje için sözleşme imzalar. Aynı anda birden fazla ilde
sözleşmeli proje liderliği yapamaz.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
11. Yetiştirici temsilcisi istediği takdirde PTE olma vasfı taşıyan
şahısları TAGEM’in onayı ile her türlü özlük haklarını yetiştirici
temsilcisine ait bütçeden karşılamak (proje bütçesi hariç) ve
sözleşme yapmak kaydıyla PTE olarak istihdam edebilir.

Bu durumda proje giderleri için yetiştiricilerin yapacağı ödeme
oranlarında yetiştirici lehine düzenleme yapılabilir. Yetiştirici
temsilcisinin belirleyeceği ve TAGEM tarafından uygun görülüp
onaylanan sözleşmeli PTE, mevzuata göre projeyi yürütmekle ve
TAGEM ile proje liderinin talep edeceği projeye ilişkin görevleri
yapmak, bilgi ve belgeyi zamanında göndermekle yükümlüdür.
Yetiştirici temsilcisi tarafından önerilecek sözleşmeli PTE’de
aşağıdaki şartlar aranır:
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
a) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen
yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültelerinin hayvansal
üretim veya zootekni bölümü, veteriner fakülteleri mezunları
olması,
b) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya sözleşmenin imzalandığı
tarih itibariyle en az 12 (on iki) ay tecilli olması,
c) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
ç) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,
d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede
kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),
e) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi, (proje
materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi
tercih sebebidir).
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
MADDE 17- Proje kapsamına alınan hayvanlarında;
Proje lideri ve PTE’nin talebi doğrultusunda, taahhüdünden
(ek-4) doğan yükümlülüklerini yerine getirir.
İşletmesinde proje liderinin belirlediği erkek damızlık
materyal dışında erkek hayvan bulundurmaz ve erkek
hayvanını proje liderinin öngördüğü müddette sürüsünde
tutar.
Doğan tüm yavruları damızlık seçimine esas olacak kayıtlar
alınıncaya kadar elden çıkaramaz.
Projeli işletmeler arası damızlık hayvan değişiminde
proje liderinin talimatlarına uyar.
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Yetiştirici Temsilcisinin Görevleri
• Desteklemeye esas olan hayvanların ölüm raporlarını resmi
veteriner hekimden alır. Veteriner hekimin iş yoğunluğu ya
da olmadığı durumlarda PTE’nin ölen hayvan için
hazırlayacağı (kulak numarasını gösterir resim ekli) ölüm
tespit tutanağı kabul edilir.
• Doğum, ölüm, satış vb. hayvan hareketlerini il/ilçe
müdürlüğüne zamanında bildirerek, işletme ve hayvan
bilgilerinin Bakanlık kayıt sistemlerinde güncel ve doğru
olmasını sağlar.
• Proje lideri ve PTE’nin vereceği eğitim programlarına katılır,
proje ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapar.
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Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
MADDE 18-Yetiştirici temsilcisi projeye dahil olan yetiştiricilerden
aldığı muvafakatnameye (ek-3) istinaden oluşturduğu ve ayrı bir
hesapta tuttuğu proje bütçesini, projenin sağlıklı bir biçimde
sürdürülmesi amacıyla proje liderinin yazılı talebi ve Bakanlığın
denetimine açık olmak üzere aşağıda belirtilen harcama
kalemlerinde kullanılmasını sağlar.
1- Araç temini ve yakıt giderinin ödenmesi;
a) Yetiştirici temsilcisi, proje kesintisinden tüm harcamalar
gerçekleştirildikten sonra arta kalan miktarı kullanarak projede
kullanmak üzere araç satın alabilir. Proje bütçesinden alınan aracın
bakım ve diğer giderleri (sigorta, vergi, muayene, kasko vb.) için
yıllık en fazla 1.000 TL’ye kadar olan kısmı proje bütçesinden
karşılanabilir.
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Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
b) Yetiştirici temsilcisi projede kullanılmak üzere araç tahsis eder.
Yetiştirici temsilcisinin veya PTE’nin aracı olmadığı durumlarda 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca doğrudan temin
yöntemiyle projede kullanılmak üzere araç temin yoluna gidebilir.
c) Projede kullanılacak araçlar 10 (on) yaşını geçemez ve araçlar
(proje bütçesinden alınanlar hariç) için yakıt gideri dışında hiçbir
ücret ödemesi yapılmaz.)
d) Yakıt giderinin ödenmesi; aylık yakıt gideri, yetiştirici temsilcisi
tarafından projede kullanılmak üzere tahsis edilen ve/veya PTE’nin
bu amaçla kullandığı özel aracı için km “Aylık Araç Kilometre Takip”
formu düzenler. Yetiştirici temsilcisinin sağladığı araçlar için sadece
yakıt gideri, PTE’nin kendi özel aracı kullanıldığı durumda aylık yakıt
fatura bedeline ilaveten yapılacak ödeme miktarı ek-2’de yer alan
PTE hizmet sözleşmesinde belirtilen miktarı geçemez.
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Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
• Yetiştirici temsilcisi ilinde uygulanan her alt proje için bir PTE ile
sözleşme yaparak istihdam eder ve ek-2’de yer alan PTE hizmet
sözleşmesinde belirtilen giderlerini karşılar. İhtiyaç duyulması
halinde, proje kapsamında birden fazla PTE çalıştırılmasına proje
bütçesi imkanları doğrultusunda proje yürütme kurulu karar verir.
• Öğretim üyesi proje liderlerinin proje uygulamaları kapsamında
yaptıkları yol, konaklama giderleri ve harcırahı (Harcırah Kanunu
hükümleri uyarınca yurtiçinde verilecek gündelik ve tazminat
tutarları için her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa
göre) yetiştirici temsilcisi tarafından proje bütçesinden,
enstitü/istasyon müdürlüklerinde görevli proje liderlerinin yol,
harcırah ve konaklama giderleri ise kendi kurumları tarafından
karşılanır.
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Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
• Proje kapsamında yapılacak ve doğrudan projenin
amacına hizmet edecek alet, donanım ve buna ait hizmet
alımı (bilgisayar yazılımı, server hizmetleri), sarf
malzemesi, kimliklendirme, küpeleme (işaret, tespit
küpesi, çip, bolus)
giderleri ve projede kayıtlı
yetiştiricilerin eğitiminde kullanılmak üzere her türlü
eğitim araçları ile basılı evrakların giderleri karşılanır.
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Proje Bütçesinden Yapılacak Harcamalar
• Projelerde proje lideri ve PTE’nin sayısı kadar her 5
(beş) yılda bir taşınabilir bilgisayar alınabilir. Proje
teknik elemanlarının projede kayıtlı yetiştiricilerle
yapacağı iletişim giderlerinin (telefon cihazı hariç
olmak üzere) en fazla aylık 70 TL’ye kadarı karşılanır.
• Proje liderinin yıllık olarak planlayacağı toplantı,
eğitim giderleri ile proje danışma ve yürütme kurulu
faaliyetlerinin katılım giderleri karşılanabilir. Yurtdışı
faaliyetlere katılım giderleri proje bütçesinden
karşılanmaz.
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PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 6. Sözleşme Türü ve Bedeli:
İşveren, bu sözleşmedeki hizmetler karşılığında proje teknik
elemanına aylık (asgari geçim indirimi hariç) net ……………………. TL
(……………………………Türk Lirası) ücret, SGK primlerini ve
sözleşmesinin bitiminde tazminatını öder.
Projede kullanılacak aracın yakıt giderleri uygulama esasları talimatı
madde 18’e göre karşılanır.
Proje kapsamında kullanılacak araç ………………………………….……’a ait
olup, 1 km bedeli olarak ………………… TL (…………………………..Türk
Lirası) ödenir.
İşveren araçların günlük çıkış ve dönüş km’lerini tutar. Ödemeler,
düzenlenen “Aylık Araç Kilometre Takip” formuna göre işveren ve
proje liderinin onayına müteakip ödenir.
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PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
Madde 8. Sözleşmenin Süresi ve Yenilenmesi
Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 11 (onbir) ay
28 (yirmi sekiz) günlük süreyi kapsayan………………….…..
tarihinden…………………………tarihine kadardır.
Sözleşmesi biten proje teknik elemanı ile bir sonraki yıl içinde
sözleşme yapılmak istendiği takdirde işveren ve proje liderinin
uygun görüş ve önerisi ile sınav açılmaksızın sözleşme yenilenebilir
ve TAGEM’in onayına sunulur.
Madde 9. Hizmetin Verilme Yeri ve İşe Başlama Tarihi
9.1. Hizmet yeri
Proje teknik elemanın hizmet yeri projedeki yetiştiricilerin
işletmelerinin bulunduğu yerlerdir.
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PROJE TEKNİK ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
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Proje Liderinin Görevlendirilmesi ve Görevleri
MADDE 14- (1) Proje liderinin görevlendirilmesi;
Proje liderini proje genel koordinatörü belirler. Üniversitelerden
proje lideri olacak kişilerin kurumlarınca uygun görülmesi halinde
görevlendirilmeleri yapılır.
(2) Proje liderinin görevleri;
a) Madde 19’de belirtilen kriterlere göre işletme ve hayvan
seçimlerini yapar.
b) Projede hayvan seçimi uygulamalarında, (ilk seçim, damızlık
seçimi, ayıklama, seleksiyon vb.) alınan veriler ile beraber
morfolojik ırk özelliklerini de dikkate alır.
c) Lideri olduğu alt projeyi TAGEM araştırma mastır planında yer
alan formata uygun olarak hazırlar ve TAGEM’in onayına sunar.
d) Projenin yıllık iş akış planını hazırlar. Çalışma takvimini
hazırlayarak paydaşları bilgilendirir.
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Proje Liderinin Görevlendirilmesi ve Görevleri
e) Alt projelere ait yıllık gelişme ile sonuç raporlarını TAGEM araştırma mastır
planında yer alan formata uygun olarak hazırlar ve TAGEM’e gönderir.
f) Verilerin zamanında ve doğru bir şekilde alınması, proje kayıt sistemine
girilmesi için gerekli tedbirleri alır. Alınan verileri değerlendirir. Projenin
yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar konusunda paydaşları zamanında
bilgilendirir.
g) Danışma Kurulu ve proje yürütme kurulunda görev alır.
h) Proje yürütme kurulunda alınan kararlar doğrultusunda desteklemeye esas
müracaat formunu düzenler. Formu ve ekinde işletme bilgileri ile hayvanların
ulusal küpe numaralarını içeren listeyi yetiştirici temsilcisi ile imzalayarak yazılı
ve CD/DVD ortamında il müdürlüğüne gönderir.
ı) Proje ile ilgili yapılacak harcamalara ilişkin teknik özellik ve miktarı belirten
talebi yazılı olarak yetiştirici temsilcisine iletir. Altışar aylık proje harcamalarına
ilişkin hazırlanan raporu yetiştirici temsilcisi ile imzalar.
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İl Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 15
• Projeye dahil olacak işletme ve hayvan seçiminde madde
19’a göre iş ve işlemleri yürütür.

• Bakanlık adına yetiştirici temsilcisi ile ek-1’de yer alan
sözleşmeyi imzalar.
• Proje yürütme kurulunda görev alır.
• Projede görev alacak PTE’nin işe alımı ile ilgili duyuruyu
yapar, uygun başvuruları kabul eder, ek-2’de yer alan ve
taraflarca imzalanan PTE hizmet sözleşmesinin mevzuata
uygunluğunu kontrol eder.
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İl Müdürlüğünün Görevleri
• Proje lideri tarafından hazırlanan desteklemeye esas müracaat
formu ve ekinde yer alan işletme ve hayvanlara ait bilgileri
yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında
kontrol eder. Kontrol sonrası ödemeye esas proje destekleme il
icmalini düzenleyerek yazılı ve CD/DVD olarak TAGEM’e
gönderir.
• Altışar aylık proje harcamalarına ilişkin hazırlanan raporu ve
ekleri madde 18’e göre inceler. Gelen raporlar il müdürlüğünde
muhafaza edilir. Gereği halinde TAGEM’i bilgilendirir.
• Proje materyali hayvanların koruyucu sağlık hizmetleri ve
ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik sağlar.
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TEŞEKKÜRLER…
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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