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PROJENİN DAYANAĞI 
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Projenin yasal dayanağı; 

 Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Tarımsal 

Desteklemelere İlişkin Karara 

dayanılarak, Mayıs-Haziran 

aylarında resmi gazetede 

yayınlanan Hayvancılık 

Desteklemeleri Hakkında 

Uygulama Esasları Tebliğine ve 

Bakanlıkça çıkarılan Halk 

Elinde Hayvan Islahı Ülkesel 

Projesi Uygulama Esasları 

Talimatına göre yürütülmektedir. 
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Proje;  

Hangi ilde, hangi 

ırk/genotip üzerinde  ve 

kaç alt proje ile 

yürütüleceği, her yıl 

resmi gazetede 

yayınlanan Hayvancılık 

Desteklemeleri 

Hakkında Uygulama 

Esasları Tebliğinde 

belirtilmektedir.  
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İŞLETME VE MATERYAL 

SEÇİMİ 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

Yetiştirici ve proje hayvan materyaline ilişkin ön 

seçim; 

Ulaşım ve veri toplama kolaylığı olacak şekilde, 

Yetiştiricilik alanında (Küçükbaş) daha uzun 

süre faaliyet gösteren, 

En az okur-yazar olan yetiştiriciye sahip 

işletmelerden (öncelik tanınır), 

Hayvan materyali fenotipik olarak ırk özelliğini 

taşıyan, 

 1 (bir) ve üzeri yaşta olan, en fazla 6.300 baş 

(6.000 baş dişi, 300 baş erkek) hayvan 

üzerinden yapılır. 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

 Seçilen 6.300 baş (6.000 baş dişi, 300 

baş erkek) hayvan ve bunların kayıtlı 

olduğu işletmelere ilişkin ön seçim 

tutanağı hazırlanır. Seçim tutanağının 

ekine 6.300 baş’a ait ulusal küpe 

numaralarının yer aldığı liste ilave edilir.  

 

 Bu tutanak yetiştiricilerin başvuru 

dilekçesi ile birlikte İl Müdürlüğüne 

teslim edilir. Bu süreçte yetiştirici 

temsilcisi, proje liderine her türlü desteği 

(ulaşım, duyuru, koordinasyon, iş gücü 

vb.) sağlar. 

Seçim Tutanağı 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

İl müdürlüğü kendisine teslim edilen 

seçim tutanağında işletme ve hayvan 

bilgilerinin güncel olup olmadığını 

(işletmede bulunan hayvanların ulusal 

küpe numaraları ve işletme sahibine 

ilişkin bilgilerin kayıt sistemi ile uyumu 

vb.) bakanlık kayıt sisteminde ve 

yerinde kontrol ile tespit eder. Kontrolü 

tamamlanan seçim tutanağı TAGEM’e 

gönderilir. 
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Hayvan Seçim Listesi;TAGEM tarafından 

onaylandıktan sonra kesin seçim listesine 

dönüşür. 
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Yetiştirici ve Hayvan Seçimi 

Seçimin tutanağı hazırlanırken; 

 

 Irk/Genotipe ilişkin Fenotip özellikleri, 

Ulusal Küpesinin olması (Proje Lideri işletmeye kayıtlı olan 

hayvanların ulusal küpe numaralarını içeren listeyi tutanağın 

ekinde sunmalı) 

 İşletme, Irk/Genotip  ve Ulusal Küpe bilgisinin KKKS’de 

uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. 

Yetiştiricinin ağılındaki tüm hayvanların 

(İşletme kayıtlarında bulunan ve ırk/Genotip 

temsil eden) projeye alınması tercih 

edilmelidir. 
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Yetiştirici temsilcisi tarafından kesin seçim listesinde yer 

alan yetiştiricilerden muvafakatname  ve taahhütname 

proje başlamadan alınır ve her yıl yenilenir. 
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BÜTÜN BU İŞLETME VE HAYVAN SEÇİMİ 
İŞLEMLERİ O YILLA AİT KOÇ TEKE KATIMI 

ÖNCESİ YAPILMALIDIR. 
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PROJENİN FİİLİ OLARAK 

BAŞLAMASI 
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 Seçim listesi onaylanan projenin, PROJE HİZMET SÖZLEŞMESİ 

imzalanır. Projedeki hayvan materyaline proje lideri ve yetiştirici 

temsilcisi tarafından proje işaret küpesi takılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakanlık kayıt sistemindeki ulusal küpe numarası ile eşleştirilir. Bu 

listenin bir nüshası bilgi amaçlı il müdürlüğüne gönderilir. 
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Proje sözleşmesi 5 yıllık olarak 

yapılmakta, proje başlangıcı sözleşme 

tarihi olarak dikkate alınmaktadır. 

Projede öngörülen verim kayıtları artık 

alınmaya başlanır. Kayıtlarının alınması 

için Proje Yürütme Kurulu marifetiyle 

Proje Teknik Elemanı istihdam edilir.  

Yetiştirici temsilcisi ve PTE arasında bir 

(1) yıllık sözleşme imzalanır. 

Sözleşmenin uzatıp uzatılmayacağı o yıl 

içerinde yapılacak PYK’da karara 

bağlanır. 
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 Projede belirtilen ıslah çalışmalarına yönelik iş ve 

işlemler proje liderinin hazırladığı çalışma takvimi 

çerçevesinde yürütülür. 

 

 PTE çalışma takvimi doğrultusunda elde ettiği verileri 

düzenli olarak proje liderine gönderir. 

 

 Proje lideri tarafından bu veriler değerlendirilir, 

raporlanır, proje yürütme ve danışma kurulu 

toplantılarında sunulur. Veriler TAGEM tarafından 

oluşturulan proje kayıt sistemine (DAKBİS)  PTE 

tarafından girilir. Bu veriler proje lideri tarafından 

kontrol edilir.  

!!!İcmallerde yer alan veriler DAKBİS’ten 

karşılaştırılır. 

Proje Lideri 

PTE 

Yetiştirici 
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Projedeki tüm işlemler proje 

liderinin talimatına göre 

yapılır. 
 

    Projenin daha sağlıklı yürütülmesi için; 

Reforme işlemi,  

Damızlık Seçimi,  

Sürü Yenileme ve  

Koç/Teke Katımı döneminde PTE 

sahada yer alması büyük önem 

taşımaktadır. 
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Reforme işlemi;  

Damızlık veya üretim niteliklerini 

kısmen veya tamamen yitirmiş 

hayvanlar ile genetik ilerleme 

kaydedilemeyen anaçlar proje 

lideri tarafından sürüden 

uzaklaştırılır. 
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Damızlık Seçimi ve Sürü Yenileme; 
Damızlık adayı yavruların seçimi (seleksiyonu) alt 

projede belirtilen ölçümler tamamlandıktan sonra 

yapılır.  

 Irk özelliği göstermeyen hayvanlar ve ebeveynleri 

proje lideri onayı ile sürüden uzaklaştırılarak yerine 

saf ırk özelliği gösteren ve performansı sürü 

ortalamasından yüksek olan hayvanlar (bir önceki 

yıldan seçilenlerden) damızlık adayı olarak sürüye 

katılır. 

Yılı içerisinde doğan kuzu/oğlaklar Damızlık seçimi 

yapılana kadar erkek ve dişilerin tamamı sürüde 

tutulur. 
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Damızlık Seçimi ve Sürü Yenileme; 

Sürü yenilemek amacıyla anaç 

materyalin % 25’i oranında dişi, 1 

(bir) yaşına kadar sürüde tutulacaktır.  

Her yıl için sürü yenileme oranı anaç 

hayvanların % 25’ini geçemez.  

koçların/tekeler En fazla iki (2) yıl 

kullanılır. Her yıl değişimi tercih 

edilir. 
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6.000 
Baş Dişi/ 
300 baş 
Erkek 

Her yıl, bir önceki yılda doğan  ve 
damızlık olarak ayrılan dişilerde  
sürü yenileme  için    En Fazla 
%25 (1.500) baş sürüye dahil 

edilir. 

Koç/Teke 2 aşım 
sürüde tutulması 

Bir Önceki yıl doğan 
ve damızlık olarak 

ayrılmış erkeklerden 
2. aşımdan sonra 

sürüden uzaklaştırılan 
erkeklerin yerine 

sürüye dahil edilmesi 

Her yıl yeni doğan 
dişilerde  sürü 

yenileme için en 
fazla % 25 damızlık 

materyal 1 (bir) 
yaşına kadar ayrılır. 

Damızlık değeri düşük 1.500 dişinin sürüden uzaklaştırılması 

 
2. Aşımdan sonra Koç/Tekelerin sürüden 

uzaklaştırılması 

Damızlık Seçimi ve Sürü Yenileme Örneği 
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 Proje maksimum 6.000 baş dişi, 300 baş 

erkek hayvan materyali ile yürütülür ve 

bunlara ilişkin kayıtlar düzenli tutulur, 

 
 Bir yetiştiricide en az bulunması gereken anaç 

koyun/keçi sayısı Maltız, Türk Saaneni keçileri 

ve Sakız koyunu için 40 baş, diğer ırklar için 

ise 80 baştır, 

 

 Her alt projede yeterli miktarda elit anaç 

koyun/keçi bulundurulması hedeflenir, 

 

 Uygulama Esasları Talimatı çerçevesinde 

her yıl damızlık dişi ve erkek materyal 

seçimi yapılır, 
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Sürü her yıl en fazla %25 oranında bir önceki yıldan 

seçilen damızlıklarla yenilenir, sürüden çıkarılan 

hayvanlara ilişkin ilgili düşümler süratle yapılır, 

 

Seçilen damızlık hayvanlar ile sürü yenileme işlemi 

sonrası ulusal küpe, işaret küpesi, işletme kaydı 

gibi önemli kayıtlar süratle güncellenir, 

 

Belirli periyotlarda (6’şar aylık dönemlerde) anaç 

hayvanların, damızlık adayı kuzu/oğlakların  ulusal 

küpe, işaret küpesi ve işletme bilgileri PTE 

tarafından güncellenir. 
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Koç/Teke Katımı; 

 Proje liderinin, her işletme için hazırladığı çiftleştirme planına göre koç/teke 

katımı yapılır. 

 Bir Önceki yıl doğan ve işletme ihtiyacı için damızlık olarak ayrılmış 

erkeklerden, en fazla 25 dişiye bir erkek olacak şekilde sürüler ayarlanır. 

 Elit sürülerde kontrollü çiftleştirme yaptırılır. 

 Proje sürüleri diğer köy sürüleri ile beraber merada aşım dönemine giriyorsa 

başka erkeklerin aşımı engellenir, engellenemiyorsa bu yetiştirici projeden 

çıkarılır 

 Şayet projede eksilen hayvan materyali söz konusu ise ve bu eksilen 

materyalin tamamlanması gerekiyorsa bu işlem muhakkak koç/teke katımı 

öncesi yapılmalıdır. 

 Reforme İşlemi, Damızlık Seçimi ve Sürü Yenileme ile Koç/Teke katımı 

döneminde PTE ve Proje Liderinin birlikte sahada yer alması büyük önem 

taşımaktadır. 
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İşletme ve Hayvan Kayıtlarının 

Tutulması ve Değerlendirilmesi 

Projede yer alan her işletme için 

bir dosya hazırlanır. Bu dosyada 

işletmelerin proje ile ilgili tüm 

kayıtları yer alır.  

Çiftleştirme Planlarının 

Yapılması, 

Doğum Dönemi Kayıtları 

Canlı Ağırlık, Kırkım, Süt ve 

Diğer Verilerin Alınması, 
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işletme ve hayvan bilgilerinin Bakanlık kayıt 
sisteminde güncel olup olmadığını (doğum, ölüm, 
işletmede bulunan hayvanların ulusal küpe 
numaralarını, işletme sahibine ilişkin bilgilerin 
kayıt sistemi ile uyumu, hayvan hareketleri vb.), 
proje işaret küpe numaralarının ulusal küpe 
numaraları ile eşleştirmesini ve uyumunu yerinde 
kontrolü belirlenerek  gerekli bildirimlerin ilgili 
birimlere yapılması ve ilgili güncellemelerin yıl 
içerisinde belirli periyotlarda tekrarlanması 
PROJENİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ İÇİN 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.  
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BÜTÇEDEN YAPILACAK 

HARCAMALAR 
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PTE’nin sözleşme bedeli, araç (yakıt) ve ulaşım 

giderleri, iletişim bedeli (70 TL’ye kadar),  

Araç bakım giderleri (sigorta, vergi, kasko vb.) (en fazla 

1.000 TL’ye kadar), 

Hayvanlarının kimliklendirme ve küpeleme giderleri, 

Projenin amacına hizmet edecek alet ekipman (kantar, 

tabela vb.), sarf malzemesi, eğitim araçları ve basılı 

evrakların giderleri, 

Proje liderinin yol ve konaklama giderleri (Enstitü 

personeli hariç),  

Proje liderinin toplantı, eğitim, PÜKT, PDKT ve PYK 

toplantılarına katılım giderleri proje bütçesinden 

karşılanır. 
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Yetiştirici temsilcisinin bina kirası, 

maaş, (PTE maaşı hariç), elektrik, 

su, telefon gideri, huzur hakkı ve 

benzeri masrafları, 

Proje Lideri, PTE ve Yetiştirici 

temsilcisinin yurt dışı faaliyetlere 

katılım giderleri, 

Elde aşım veya suni tohumlama 

masrafları proje bütçesinde 

karşılanmamaktadır. 
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 Yetiştirici temsilcisi Tüm harcamalar gerçekleştirildikten 

sonra arta kalan miktarını kullanarak projede kullanmak 

üzere araç satın alabilir,  

 5 Yıllık dilimde her alt projedeki proje lideri ve PTE sayısı 

kadar taşınabilir bilgisayar alınabilir, 

 Proje için gerekli malzeme Proje Liderinin yazılı talebi ile 

karşılanır, 

 Yetiştirici temsilcisi tarafından altışar aylık dönemler 

halinde hazırlanan harcama raporlarını proje lideri 

onaylar, 

Her alt projenin bütçesi ayrı bir 

hesapta tutulur. 
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PROJENİN KURULLARI 
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 Projenin yürütüleceği bölge, ırk ve 

öncelikler belirlenir, 

 Alt projenin amacına uygun olarak 

yürütülmediği hallerde projenin 

askıya alınması veya sonlandırılması 

yönünde karar alınır, 

 

Yıl içerisinde en az bir (1) kez olmak 

üzere toplanan PROJE ÜST 

KURULUNDA yukarıda belirtilen 

hususlar görüşülür ve karara bağlanır. 
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 Gelişme raporlarının detaylı olarak 

İncelenir,  

 Mevcut durumun değerlendirilir, 

 Gerek saha gerekse mevzuat yönünden 

tavsiye kararlarının alınır, 

 Proje Üst kurulunda görev almak üzere 

proje liderliği yapan öğretim üyeleri 

arasından 4 aday belirlenir. 

 

Yıl içerisinde en az bir (1) kez olmak üzere 

toplanan PROJE DANIŞMA KURULUNDA 

yukarıda belirtilen hususlar görüşülür ve 

karara bağlanır. 
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 PTE Seçimi, 

 Yeni İşletme ve Hayvan Seçimi, 

 İşletme ve Hayvan Devir İşlemleri, 

 Mücbir Sebeplerden Kaynaklı İşlemler, 

 Cezai İşlemler, 

 O Yıla Ait Verilerin Genel Olarak 

İncelenmesi  

 O Yıla Ait Harcamaların İncelenmesi, 

 O Yıla Ait Desteklemeye Esas İcmaller ve 

vb. konular 

Yıl içerisinde en az bir (1) kez olmak üzere 

toplanan PROJE YÜRÜTME KURULUNDA 

yukarıda belirtilen hususlar görüşülür ve 

karara bağlanır. 



36 

YETİŞTİRİCİYE YAPILAN 

ÖDEMELER VE CEZAİ 

İŞLEMLER 
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 Her yıl Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararında belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır, 

 Proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları 

için destekleme ödenir, 

  Projeli hayvanlardan elde edilen kayıtların küçükbaş 

hayvanlarda DAKBİS’e girilmesi zorunludur, 

 Proje lideri tarafından destekleme tebliğine uygun olarak 

hazırlanan desteklemeye esas müracaat formu, il 

müdürlüğüne, il müdürlükleri tarafından düzenlenen proje 

destekleme il icmali TAGEM’e gönderilir.  

 TAGEM destekleme ödemeleri için ödemeye esas evrakları 

Bakanlığın ilgili birimine gönderir.  
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Yavru desteği için 

 Doğum kaydı; 

 Taban sürülerde, cinsiyeti, doğan yavrunun doğum tarihi, ana-

yavru kulak numaraları, 

  Elit sürülerde, cinsiyet doğan yavrunun doğum tarihi, ana-

baba-yavru kulak numaraları, 

 Doğum ağırlığı dışında en az bir tartım alınan yavru başına 

(Taban Sürü 35 TL, Elit Sürü 70 TL), 

 Yeni başlayacak alt projelerde, projeye giren anaçlardan doğmuş 

ve halen işletmede bulunan yavru başına (Taban Sürü 35 TL, 

Elit Sürü 70 TL), 

 Irklara ve bölgelere göre doğumların bir sonraki yıla sarkması 

durumunda verilerin alınması tamamlandıktan sonra bir önceki 

yılın bütçesinden desteklemeler ödenir. 

*****EK-34 VE EK-36 BU KAPSAMDA DOLDURULUR…. 
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 Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği; 

 25 anaç materyale 1 damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere bir 

önceki koç/teke katımı döneminde kullanılan damızlık erkek (koç/teke) 

sayısı kadar (birim hayvan başına 200 TL), 

 Bir önceki koç/teke katımı döneminde kullanılan damızlık erkek 

materyal sayısının % 50’sini geçmemek şartıyla doğan yavrulardan 

koç/teke adayı olarak kendi ihtiyacı için ayrılanlara (birim hayvan başına 

200 TL),  

 Proje lideri tarafından o yıl içerisinde doğan ve damızlık değerine göre 

sıralanmış damızlık erkek materyalden işletmenin ihtiyacı ayrıldıktan 

sonra kalan damızlık erkek hayvanlardan elit sürülerde %20’yi, taban 

sürülerde %10’unu geçemeyecek şekilde belgelendirilmesi koşuluyla 

damızlık olarak başka işletmelere satılan hayvanlar için birim hayvan 

başına 200 TL), ödenir. (31 Aralık 2015 tarihine kadar il müdürlüklerine 

yapılması halinde ödenir)  

 Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla 

belirlenir.  

*****EK-35 VE EK-37 BU KAPSAMDA DOLDURULUR….. 
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Proje lideri tarafından yapılacak olan 

damızlık erkek hayvan seçimi listesi 

(taban sürülerde % 10, elit sürülerde % 

20 oranında olacak şekilde), işletme 

bazında belirlenerek yetiştiricilere ve İl 

Müdürlüğüne teslim edilir. 

Seçimi yapılan hayvanlardan işletme 

ihtiyacı ayrıldıktan sonra yetiştirici 

tarafından gerçekleştirilen her damızlık 

satışı için ekte yer alan “Halk Elinde 

Hayvan Islahı Projesi Desteklemeye 

Esas Koç/Teke Satış Belgesi” iki 

nüsha olarak doldurulur. Belgenin bir 

örneği proje liderine teslim edilir. 
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 Proje lideri, Hayvancılık 

Desteklemeleri Hakkında 

Uygulama Esasları Tebliği 

(Tebliğ No: 2015/17), EK-

35’te yer alan Halk Elinde 

Hayvan Islahı Ülkesel 

Projesi Damızlık Erkek 

Materyal Destekleme 

Müracaat Formu ile beraber 

yetiştiriciden almış olduğu 

Halk Elinde Hayvan Islahı 

Projesi Desteklemeye Esas 

Koç/Teke Satış Belgeleri İl 

Müdürlüğüne teslim 

edilecektir. 
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 İl Müdürlüğü proje liderinin vermiş 

olduğu damızlık erkek hayvan 

listeleri ile bu satış belgelerini 

karşılaştırdıktan ve hayvanları 

alıcı adına Koyun Keçi Kayıt 

Sitemine (KKKS) kaydettikten 

sonra Hayvancılık Desteklemeleri 

Hakkında Uygulama Esasları 

Tebliği (Tebliğ No: 2015/17), EK-

37’de yer alan Halk Elinde 

Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 

Damızlık Erkek Materyal 

Destekleme İl İcmalini 

hazırlayabilecektir 
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CEZAİ İŞLEM; 

Mücbir sebepler hariç, her ne sebeple 

hayvanlarını satan, projeden ayrılan 

üreticilerden proje başlangıcından o güne 

kadar almış olduğu Tüm Destekleme 

Ödemeleri yasal faizi ile birlikte alınır. Bu 

yetiştiriciler tekrar projeye alınmaz. 
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