Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama
Esasları Tebliği

Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503
Tebliğ No: 2005/47
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler
Amaç
Madde 1 — Kümes hayvanlarında tavuk vebası (Avian influenza) hastalığı ile mücadele
kapsamında hastalık görülen ve/veya görülme riski bulunan bölgelerde kümes hayvanı
ve/veya kümes hayvanı maddelerinin itlaf ve imha edilmesinde üreticilerin katılımcılığını teşvik
etmek, hastalık bildirimlerinin hızlı yapılmasını temin etmek ve hastalığın yayılmadan kontrol
altına alınmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 — Tavuk vebası hastalığı çıkan bölgelerde itlaf edilecek olan infekte kümes hayvanı,
infekte olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı ve bulaşma ihtimali olmasından şüphe
duyulan kümes hayvanı gibi itlaf edilecek ve imha edilecek kümes hayvanı yemi, tüy,
yumurta, altlık, gübre v.b. kümes hayvan maddeleri ile hastalık tespitine yönelik katkıda
bulunan yetiştiricilerin hastalıktan dolayı öldüğü hükümet veteriner hekimince tespit edilen
kümes hayvanları için hayvan sahiplerine yapılacak tazminat ödemelerini kapsamaktadır.
Ayrıca, tavuk vebası hastalığına benzer klinik semptomları gösteren, kümeste %10 ölümlere
neden olan ve hükümet veteriner hekimince tavuk vebası hastalığından şüpheli bulunan
durumlarda, laboratuar sonucu beklenmeksizin hükümet veteriner hekiminin gözetimi altında
imha edilecek kümes hayvanı ve kümes hayvan maddeleri de tazminat kapsamındadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ 24/2/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 2005/8503 sayılı Kararnamenin, 2005/9487 sayılı Kararnameyle değişik 2 nci maddesinin
(n) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Tebliğ’de geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
Hastalık: Tavuk vebası (Avian Influenza) hastalığını,

Kümes hayvanı; Aves sınıfında bulunan tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, devekuşu ve benzeri
evcil kanatlı hayvanını,
Kanatlı: Aves sınıfında bulunan evcil ve evcil olmayan kanatlı hayvanını,
İnfekte kümes hayvanı; Bakanlıkça izin verilmiş bir laboratuvar tarafından muayeneyi takiben
resmî olarak teyit edilmiş veya hastalığın ikinci ya da bunu izleyen sürelerde yeniden ortaya
çıktığı durumlarda, hastalığa ilişkin klinik belirtilerin ya da ölüm sonrası post-mortem lezyonların
görüldüğü herhangi bir kümes hayvanını,
İnfekte olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı; Avian influenza hastalığının varlığından
şüphe duyulabilecek şekilde klinik belirtiler ya da ölüm sonrası lezyonlar gösterebilen herhangi
kümes hayvanını,
Bulaşma ihtimali olmasından şüphe duyulan kümes hayvanı; Avian influenza virüsüne ya da
Influenza A virüsünün suşlarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalabilecek herhangi
kümes hayvanını,
Kanatlı yetiştiricisi: İşletmelerinde bulunan kümes hayvanlarından sorumlu ve bunların yasal
sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak
sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,
İşletme: Kümes hayvanlarının barındırıldığı, bakıldığı veya beslendiği tesis ve çiftlikleri,
Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini ifade eder.
Kaynak aktarımı ve ödemeler
Madde 5 — Tazminat için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan
ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip
Banka aracılığı ile ödenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tazminat Kapsamı Dışında Kalan Haller, Tazminat Miktarları,
Tazminat Hakediş Belgesinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması
Tazminat kapsamı dışında kalan haller
Madde 6 — Tazminat ödenmeyecek durumlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Toplam olarak 350 adet üzerinde kümes hayvanı bulunan ticari işletmelerin il/ilçe
müdürlüğünce yapılan kümes denetimlerinde; işletmelerce tutulması ve bulundurulması
gereken kayıt ve belgeleri işletmelerinde tutmayan ve muhafaza etmeyen, yazılı olarak
bildirilmiş asgari hijyen şartlarını yerine getirmeyen, işletme sahibine yazılı uyarı yapılmış
olmasına rağmen bu konuda gerekli düzeltmeleri yapmayan kanatlı yetiştiricileri,
b) İşletmesinde çalışma izni bulunmayan damızlık kümes ve kuluçkahanelerden alınmış kümes
hayvanlarını bulunduran kanatlı yetiştiricileri,
c) Kümes hayvanlarını sevk belgesi almadan sevk ettiği tespit edilen kanatlı yetiştiricileri,

d) Kamu kurumları ve belediyelere ait kümes hayvanları işletmeleri,
e) Hastalık bildiriminde bulunmayan kanatlı yetiştiricileri,
f) Hükümet veteriner hekimine muayene ettirmeden kümes hayvanlarını itlaf ve imha eden
kanatlı yetiştiricileri,
g) Tavuk vebası hastalığı çıkması durumunda il/ilçe müdürlüğü’nün talimatlarına uymayan
işletme sahipleri,
h) Bakanlıkça alınan kararlara uymayan ve karar verilen test, ilaçlama veya aşılama
uygulamasını yaptırmayan kanatlı yetiştiricileri,
ı) Kümes hayvanlarını karantina bölgesinden izinsiz olarak çıkaran kanatlı yetiştiricileri.
Tazminat miktarları
Madde 7 —Toplam olarak 350 adet ve bunun altında kümes hayvanı bulunan işletmeler için
tazminat miktarları mahallinde hükümet veteriner hekimi başkanlığında, muhtar/aza ve
hayvan sahibi bilirkişisi tarafından oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.
Komisyon mahalli fiyatları göz önünde bulundurarak yaş ve türlerine göre kümes hayvanlarının
ve/veya kümes hayvanı maddelerinin tazminat bedelini tespit eder.
Kümes hayvanı sayısı 350 adetin üzerinde olan işletmeler için tazminat miktarları il müdürü/ilçe
müdürü başkanlığında, hükümet veteriner hekimi, ticaret odası temsilcisi, varsa ticaret borsası
temsilcisi ve il müdürlüğü tarafından belirlenen kanatlı yetiştiricileri temsilcisinden oluşturulan
komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, güncel girdi fiyatlarını göz önünde bulundurarak yaş
ve türlerine göre kümes hayvanlarının ve kümes hayvanı maddelerinin maliyetlerini tespit
eder. Tazminat miktarı maliyetin % 100’ü olarak belirlenir.
Tazminat Hak Ediş Belgesinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması
Madde 8 — İl/İlçe müdürlüğünce yapılan itlaf ve imhalarda her bir işletme için mahallinde iki
nüsha olarak imha tutanağı tutulur. İmha tutanağı hükümet veteriner hekimi, işletme sahibi
veya temsilcisi ve itlafa katılan bir kişi tarafından imzalanır. İmha tutanağının bir nüshası işletme
sahibi veya temsilcisine verilir. Tutulan imha tutanağına göre de 2 nüsha halinde Ek-1 de yer
alan Tazminat Hakediş Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası tazminat ödemesi için ilgili
Banka Şubesine Ek-2’de yer alan yazıyla gönderilir ve ilgili banka şubesince de kanatlı
yetiştiricisine tazminat ödemesi yapılır. Belgenin ikinci nüshası ise il/ilçe müdürlüğünce
muhafaza edilir.
Hayvan sayısı 350 ve daha az olan işletmelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde düzenlenen
listeye göre il/ilçe müdürlüklerince bankadan alınacak tazminat doğrudan imza karşılığı
dağıtılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumlular
Madde 9 —Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge veren kanatlı yetiştiricisi ile
onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

Cezai Hükümler
Madde 10 —Haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen tazminat ödemeleri ile ilgili
alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden müştereken ve müteselsilen tahsil
edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
Yürürlük
Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK–1
TAZMİNAT HAKEDİŞ BELGESİ

Tazminat Ödemesi Yapılacak Kişinin
Adı ve Soyadı :
TC Kimlik No :
Vergi No :
İşletmenin adresi :
Varsa Çalışma İzni No :
İtlaf ve İmha Tarihi :

İmha Edilen Kümes
Kümes Hayvanı Hayvanı Sayısı veya
Nevi veya
Kümes Hayvan
Maddeleri
Maddesi Miktarı

Kümes Hayvanı
Kümes Hayvanı veya
veya Kümes Hayvan Kümes Hayvan
Maddesi Birim Bedeli Maddesi Toplam
Tazminat
(YTL)
Bedeli (YTL)
Tutarı (YTL)

Toplam
NOT:2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası ilgili Banka Şubesine, bir nüshası İl/İlçe
Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.

EK-2
T.C.ZIRAAT BANKASI
...............ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
............................................................................................................................ adresinde bulunan
…….......................................................................................................’na 24/02/2005 tarih ve 25737
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8503 sayılı Kararnamenin eki
"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” da değişiklik yapan ve 19/10/2005 tarih ve
25971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında
………………………………………….......................................................................... (rakamla ve yazı
ile) YTL imha edilen kümes hayvanları ve kümes hayvanı maddeleri tazminat bedelinin
ödenmesini arz ederim.

İl/İlçe Müdürü
İmza
Mühür

