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1. SUNUS
Sayt~tay Ba~kanhg;I'nca tevdi edilen gorev uyannca, KKTC Bakanlar
Kurulu'nun Dogrudan Gelir Destegi odemeleri kapsammda "Hayvan Ba~ma Dogrudan
Gelir Destegi" odenmesini ongoren K-1439-2010 sayt ve 29.12.2010 tarihli karanyla
tadil edilmi~, K-290-2010 say1 ve 30.06.2010 tarihli karannm uygulanmasma ili~kin
ara~tlrma 02 Agustos 2011 tarihinde tamamlarum~tlr.

2. YASALDURUM
Denetim;

•
•
•
•
•
•

•
•

2010 Mali Yilt Blitc;e Yasas1,
07/2008 sayth "Hayvanlann ve i~letmelerin Tammlanmas1 ve Kaydt
Yasast",
07/2008 sayilt Yasa tahtmda ylirlirllige girmi~ olan " S1g1r cinsi
Hayvanlann Tammlanmas1, Tescili ve izlenmesi Tlizligli",
07/2008 sayth Yasa tahtmda ylirlirllige girmi~ olan "Koyun ve Kec;i Cinsi
Hayvanlarm Tammlanmas1, Tescili ve izlenmesi Tlizligli",
Degi~tirilmi~ ~ekli ile 63/2006 sayi11 Yabancilann <;ah~ma izinleri Yasas1,
7112002 sayi11 "Tanmsal i~letme ve Oreticilerin Kaydt ve Oretimin
Desteklenmesi Yasas1" ile bu Yasa tahtmda ylirlirllige girmi~ olan
72/2003 sayth "Ureticilerin Kayttlannm Tutulmas1 ve Desteklenmesi
Tlizligli",
Degi~tirilmi~ ~ekli ile 17/1999 say III Gene I Muhasebe Y asas1,
Degi~tirilmi~ ~ekliyle 18/1978 say1h Say1~tay Yasas1,

1~1gmda ,

gerekli gorlilen hallerde ilgililerle yliz ylize
savunmalan almarak gerc;ekle~tirilmi~tir.

gorli~me

yaptlarak ve/veya yazth

3. BULGULAR
Bakanlar Kurulu 30.06.2010 tarihinde liretmi~ oldugu K- 290-2010 sayth
karan (Ek.1) ile hayvan besleyicilerine, kararda belirtilen ktstaslar c;erc;evesinde
01.07.2010 tarihinden itibaren "Hayvan Ba~ma Dogrudan Gelir Destegi Odenmesi"
uygulamasma gec;ilmesine karar vermi~ ve 29 .12.2010 tarihinde liretmi~ oldugu
K-1439-2010 sayth karan ile de (Ek.2);

"2) Hayvan besleyicilerine a~ag1daki lostaslar ~er~evesinde 1.07.2010 tarihinden itibaren
hayvan ba~ma Dogrudan Gelir Destegi odenmesi uygulamasma ge~ilmesi;
a) Veteriner Dairesine kayith biiyiikba~ hayvan ba~ma 2010 yi11 i~in bir
defa olmak iizere her iiretici i~in;
1-50 hayvan 50 TL.
51-100 hayvan 30 TL. (ilk 1-SO'lik dilimin iizerine)
101-200 hayvan 20 TL (ilk 1-SO'lik ve 51-100'1iik dilimlerin iizerine)
Hayvan ba~ma destek odenmesi ve 200 hayvandan fazlasma destek
odenmemesi.
1

Veteriner Dairesine kay1th kii~iikba~ dam1zhk hayvan ba~ma 2010 y1h i~in
bir defa olmak iizere 15 TL destek odenmesi.
3) Hayvan ba~ma dogrudan gelir destegi odemelerinin usul ve esaslan ile ayni ve/veya
nakdi olmas1 hususlarmm Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 tarafmdan
belirlenmesi;"
~eklinde bir uygulama 6ng6rmil~ti.ir.
c)

Konuya

ili~kin ara~tmnada;

K.K.T.C. Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt,
K.K.T.C. Maliye Bakanhg1- Hazine ve Muhasebe Dairesi Mtidtirltigti (HMD),
K.K.T.C. Veteriner Dairesi Mtidtirltigti,
K.T. KooperatifMerkez Bankas1 (Koop Bank.)Ltd,
Kooperatif Sirketler Mukayyitligi ,
Ntifus Kay1t Dairesi (NKD) Mtidtirltigti,
tarafmdan denetime sunulan bilgi ve belgeler esas

ahnm1~t1r.

Bakanlar Kurulu ' nun K-1439-2010 sayth karan 9en;evesinde; hayvan ba~1
destek odemelerinin ba~lamas1 akabinde, destek odemesine esas te~kil eden kayttlann
gtincel olmadtgma ili~kin bilgilerin Ba~kanhgtmtza iletilmesi sebebiyle,
Ba~kanhgnmz,
Tanm
ve
Dogal
Kaynaklar
Bakam' na
muhatap
SAY.O.OO-B.7.00.104, B.7.00.107-111123 say1 ve 16.02.2011 tarihli yaz1 ile " bahse
konu destek kapsammda heniiz yapdmami~ odemelerin durdurulmasmi" bildirmi~
ve konuya ili~kin ara~tmna ba~latm1~tlr.
Ger~ekle~tirilen ara~tirma

sonucunda;

K.K.T.C. Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1'nca yiiriitiilmekte olan
Dogrudan Gelir Destegi Odemeleri kapsammda, 20.01.2010 tarihinde "Hayvan
Ba~1 Destek Odemesi" amaciyla 3.907 iireticiye toplam 5,031,730.00 TL.
odenmesinin itaya baglandigi ve 20.05.2011 tarihi itibanyla odenen miktarm
4,315,250.00 TL., odenmeyen meblagm ise 716,480.00 TL. oldugu tespit edilmi~tir.
Odendigi tespit edilen toplam 4,315,250.00 TL.'nin;

•

3,344,220.00 TL. 'sinin uygun oldugu,

•

971,030.00 TL.'sinin haks1z olarak odendigi,

Halen odenmemi~ oldugu tespit edilen 716,480.00 TL.'nin
olmas1 durumunda ise;

•

268,900.00 TL. tutarmda ek bir hakSIZ odemeye yol

sonucuna

ula~dmi~tlr.

2

a~dacagi,

odenmi~

Aynca, odeme listelerinin incelenmesi sonucunda;
•

Odemesi yap1Ian iireticilerden bir klsmma hak edi~inden az odeme
yapdd•g•, eksik odeme miktarmm 455,175.00 TL. oldugu,

•

Halen odenmemi~ olan iireticilerin bir klsmma ise yine hak edi~lerinden az
olacak ~ekilde 76,575.00 TL. tutarmda eksik odeme yapdmasmm
ongoriildiigii,

saptanmi~tlr.

A~ag1da
ba~hklan

sunulan Tablo A, B ve C'de, ozet denetim bulgulan, ilgili Rapor
ile birlikte sunulmu~tur.

Tablo A
Odendigi Tespit Edilen 4,315,250.00 TL.'ye ili~kin Denetim Bulgulan.

8ulgular

8akanhk~a

Say1~tay'ca

Odenen DGD
Miktan (TL.)

Odenmesine
Uygunluk
Verilen DGD
Miktan (TL.)
(8)

(A)
K-1429-2010
say til
BKK
uyannca odenmesi uygun alan
destek.
Hak edi:?ten fazla yaptlmt:? alan
destek Odemesi.

8akanhk ile
Say1~tay

Rapor

8a~hg1

Fark1 (TL.)

C=(A-8)

287.415,00

287.415,00

0,00

3.1.1.1.

2.723.735 ,00

1.759.555,00

964.180,00

3.1.2.1.

Hak edi:?ten az yapllmt:? alan
destek odemesi.

1.286.400,00

1.741 .575 ,00

-455.175,00

3.1 .3.1.

Odeme
tarihinde
hayatta
olmayan Oreticilere bdenen.

5.650,00

0

5.650 ,00

3.1.4.1.

KKTC
vatanda:?t
Oreticilere bdenen .

olmayan

1.200,00

0

1.200,00

3.1.5.1.

Polis ara:?ttrmast
Oreticilere odenen .

gerektiren

10.850 ,00

0

0,00

TOPLAM ODENEN

3.5.2 .

4.315.250,00

3

3.788.545,00

(ilg ili Ek. 'de
yer alan)
Hakstz
971.030,00
Odenen
-455.175,00 Eksik odenen

Tablo B
Odenmedigi Tespit Edilen 716,480.00 TL.'ye ili~kin Denetim Bulgulan.
I
I

Bulgular

Bakanhkc;a
Odenmeyen
DGD Miktan
(TL.)
(A)

K-1429-2010 say1ll BKK
uyannca odenmesi uygun
olan destek.
Hak edi~ten fazla ongorulen
destek.
Hak edi~ten az ongorulen
destek.
Hayatta olmayan ureticilere
odenmesi ongorulen destek.
KKTC vatanda§l olmayan
ureticiler

Bakanhk ile
Say1~tay

Fark1 (TL.)

Rapor

Ba~hg1

C=(A-8)

36.000,00

36.000,00

0,00

3.1 .1.2.

490 .865,00

229 .910,00

260.955 ,00

3.1.2.2.

179.735 ,00

256.310,00

-76.575,00

3.1.3.2.

6.520,00

0,00

6.520,00

3.1.4.2.

1.260,00

0,00

1.260 ,00

3.1.5.2 .

165,00

0,00

165,00

3.1 .6.

1.935,00

0,00

716.480,00

522.220,00

Bilgisayar deneme kayd1.
Polis ara~t1rmas1 gerektiren
ureticiler i<;:in odenmesi
ongorulen destek.
TOPLAM ODENMEYEN

Say1~tay'ca

Odenmesine
Uygunluk
Verilen DGD
Miktan (TL.)
(B)

3.5.2.
(llgili Ek.de
yer alan)
268,900.00 Haks1z odeme
Eksik
76,575.00
odenmesi
ongorulen
0,00

Tablo C
Haks1z Olarak Odendigi Tespit Edilen
971,030.00 TL.'ye ili~kin Denetim Bulgulan
Bulgular
Hak edi~ten fazla yap1lan
destek odemesi.
Odeme tarihinde hayatta
olmayan ureticiye yap1lan
odeme.

Miktar (TL.)

KKTC vatanda~1 olmayan
ureticilere yap1lan odeme.
Toplam

Ba~hg1

964 .180,00

3.1.2.1.

5.650 ,00

3.1.4.1.

1.200,00

3.1.5.1.

971.030,00
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Rapor

-

3.1.

K-1439 -2010 sayth Bakanlar Kurulu Karan Uyarmca
Yaptlmt~ Olan Odemeler

3.1.1. K-1439-2010 sayth Bakanlar Kurulu Karan Uyannca Destek
Almas• Uygun Olan Ureticiler
3.1.1.1. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Alan Ureticiler
Hayvan Ba~1 Destek Odemesi ' ne esas te~kil eden, Veteriner Dairesi
Mildilrlilgil' ne kaytth ilreticilere ait hayvan varhklan, KKTC genelinde yapllan hayvan
sayunmda tespit edilen hayvan varhklan ile kar~tla~tmhm~ ve Ek. 3 olarak sunulan
Iistede yer alan hayattaki KKTC vatanda~I iireticilere ait hayvan varhklarmm, fiili
saytm sonu~lan ile uyu~tugu tespit edilmi~tir.
Dolaytstyla toplam 248 iireticiye odenmi~ 287,415.00 TL. tutarmdaki
destegin, fiili hayvan saytmt sonucunda ortaya <;tkan hayvan varhklan dikkate
almarak olu~an destek miktan ile ortil~tilgil bu cihetle, 287,415.00 TL. tutarmdaki
odemenin K-1439-2010 saydt BKK ile tadil edilmi~ K-290-2010 saydt BKK'na
uygun oldugu tespit edilmi~tir.

3.1.1.2. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Almayan Ureticiler
Sayt~tay Ba~kanhgt ' nm

SAY.O.OO-B.7.00.104, B.7.00.107- 11 / 123 sayt ve
16.02.2011 tarihli yaziSI (Ek.4) uyannca durdurulmu~ olan destek odemeleri
<;er<;evesinde, adlanna destek odemesi ongorillen Ek.5 ' deki listede yer alan hayattaki
KKTC vatanda~t 61 iireticiye yapdmast ongoriilen toplam 36,000.00 TL.'nin-, fiili
hayvan sayimi sonu~lan dikkate ahndigmda, K-1439-2010 sayd1 BKK ile tadil
edilmi~ K-290-2010 sayi11 BKK'na uygun oldugu tespit edilmi~tir.

3.1.2. K-1439-2010 sayth Bakanlar Kurulu Karan Uyarmca Hak Ettiginden
Fazla Destek Odemesi Alan/Almasi Ongoriilen Ureticiler
3.1.2.1. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Alan Ureticiler
Hayvan Ba~I Destek Odemesi ' ne esas te~kil eden ilreticilere ait hayvan
varhklan, hayvan sayun sonu<;lan ile kar~Ila~tmlmt~ ve Ek.6 olarak sunulan listede
yer alan 1.687 iireticiye ait hayvan varhklarmm fiili say1m sonucu saptanan
hayvan varhklarmdan eksik oldugu tespit edilmi~tir.
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt ' nca 2,723,735.00 TL. tutannda
odenmesi ongorillen destegin, fiili hayvan sayun sonu<;lan dikkate almdtgmda
1, 759,555.00 TL. olmas1 gerektigi saptanmi~hr. Hak ettiklerinden fazla destek
odemesi almt~ olan toplam 1,687 iiretici i~in odenmi~ olan 964,180.00 TL.
tutarmdaki bakSIZ odemenin, iireticiferden geri ahnarak devlet biit~esine iade
edilmesi aksi taktirde amlan odemenin olu~masma sebebiyet veren; V eteriner
Dairesi Miidiirii Sn. Hiiseyin Ataben'in, Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1
5

Bakanhk Miidiirii Sn. Cemal Ozyoniim'iin ve Tanm ve Dogal Kaynaklar
Bakanhg1 Miiste~an Sn. Naz1m Ergene'nin belirtilen meblagdan mii~tereken ve
miiteselsilen sorumlu tutulmas1 gerektigi degerlendirilmektedir.

3.1.2.2. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Almayan Ureticiler
Adlanna destek odemesi ongortilen ancak konu odemeler durduruldugu
cihetle ode me almadtgt tespit edilen tireticilere ait veri ler incelendiginde Ek. 7 olarak
sunulan listede yer alan 732 iireticiye ait hayvan varhklarmm fiili say1m sonucu
saptanan hayvan varhklanndan eksik oldugu dolaytstyla konu listede adlan verilen
tireticilere tarafnmzca tespiti yapllan destek miktanndan fazla odeme yaptlmasmm,
hakstz odemeye sebebiyet verecegi tespit edilmi~tir.
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt ' nca 490,865.00 TL. tutannda
odenmesi ongortilen destegin, fiili hayvan sayun SOllUylan dikkate aJmdtgmda
229,910.00 TL. olmas1 gerekmektedir. Hak ettiklerinden fazla destek odemesi almast
ongortilen 732 iireticiye heniiz odenmemi~ olan 490,865.00 TL.'nin odenmesine
yetki verilmesi halinde, devletin; 260,955.00 TL. kayba ugrayacag• saptanm1~hr.
Bu baglamda, Ek.7 olarak sunulan listede isimleri verilen ve fiili hayvan
say1m1 sonucu alabilecekleri destek miktan taraf•m•zca belirlenen iireticilere ait
destegin Bakanhk tarafmdan dikkate ahnmas1 ve odemenin, tespiti yapllan
meblaglar iizerinden ger~ekle~tirilmesi, aksine uygulamadan dolay1 devletin
ugrayacag1 zararm, odemeye yetki verecek olanlarm sorumluluguna
getirileceginin goz oniinde tutulmasl gerekmektedir.

3.1.3. K-1439 -2010 sayll1 Bakanlar Kurulu Karan Uyarmca Hak
EttHHnden Daha Az Destek Odemesi Alan Ureticiler.
3.1.3.1. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Alan Ureticiler
Hayvan Ba~1 Destek Odemesi'ne esas te~kil eden tireticilere ait hayvan
varhklan, hayvan saynn sonuylan ile kar~tla~tmhm~ ve Ek.8 olarak sunulan listede
yer alan 889 iireticiye ait hayvan varhklarmm fiili say1m sonucu saptanan hayvan
varhklarmdan fazla oldugu tespit edilmi~tir.
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt' nca 1,286,400.00 TL. tutannda
odenmesi ongoriilen destegin, fiili hayvan saytm sonuylan dikkate ahndtgmda
1,741,575.00 TL. olmas1 gerektigi saptanm1~hr. Bakanhk tarafmdan yapllan tespit
ile fiili say1m sonu~lan dikkate ahnarak yapllan saptama arasmda 455,175.00 TL.
fark oldugu tespit edilmi~tir.

3.1.3.2. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Almayan Ureticiler
Adlanna destek odemesi ongortilen ancak konu odemeler durduruldugu
cihetle odeme almad1gt tespit edilen tireticilere ait veriler incelendiginde, Ek.9 olarak
6

sunulan listede yer alan 248 iireticiye ait hayvan varhklarmm, fiili say1m sonucu
saptanan hayvan varhklarmdan fazla oldugu tespit edilmi~tir.
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1'nca 179.735.00 TL. olarak odenmesi
ongorlilen destegin, fiili hayvan say1m sonu9lan dikkate almd1gmda 256,310.00 TL.
olmas1 gerektigi saptanmi~tir. Bakanhk tarafmca yapilan tespit ile fiili say1m
sonm;lan dikkate ahnarak yapilan saptama arasmda 76,575.00 TL. fark oldugu
tespit edilmi~tir.

3.1.4. Odeme Tarihi itibanyla Hayatta Olmadigi Tespit Edilen Ureticiler
3.1.4.1. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Alan Ureticiler
Hayvan Ba~1 Destek Odemesi'ne esas te~kil eden lireticilere ait
Nlifus Kay1t Dairesi Mtidi.irlligti nezdinde yapllan kimlik bilgisi ara~tlrmalan
9er9evesinde elde edilen bulgular, Raporun "3 .5. Ni.ifus Kay1t Dairesi Mtidiirlligli
Verileri" ba~hg1 altmda izah edilmi~ olup; Ek.lO olarak sunulan tabloda yer alan
10 iireticinin, odeme tarihi itibanyla hayatta olmamasma ragmen, Bakanhk
tarafmdan destek almalannm ongoriildiigii ve ongoriilen toplam 5,650.00 TL.'nin
yine Raporun 3.5. ba~hkh bollimi.inde izah edildigi tizere, muhtelif ki~ilere odendigi
tespit edilmi~tir.
Odemeye arac1hk eden Banka /Koy Kooperatifleri'nden; 025311 KK
hamili Adil Merakl1 ile 108165 KK hamili Salim Sevindik hari~, 10 iireticiden 8'i
adma yapilmi~ olan odemelerin, kim veya kimlerin adma yapildigma ili~kin teyit
edici beige temin edilememi~tir.
Yukanda belirtilen hususlar dikkate ahnd1gmda; hayatta olmadiklan
halde amlan 8 iiretici adma ~1km1~ olan destegin, kimin tarafmdan tahsil edildigine
dair Polis ara~tirmasi gerektigi sonucuna varilmi~tlr.

3.1.4.2. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Almayan Ureticiler
Ni.ifus Kay1t Dairesi Mtidi.irlligti'nden alman bilgiler 9er9evesinde hayatta
olmad1g1 tespit edilmi~ olan Ek.ll ' de isimleri veri len 10 tireticiye top lam 6,520.00 TL.
tutarmda destek odenmesi ongoriildiigii ancak yapilan incelemede, belirtilen
meblagm adi ge~enlere odenmedigi saptanmi~tir.
Hayatta olmayan iireticilere destek odenmesinin ongoriilmesi,
ciddiyetten yoksun bir uygulama olarak goriilmekle birlikte, giiniimiiz itibanyla
odenmemi~ olan 6,520.00 TL.'nin odenmesinden ka~miimasi, aksi uygulamadan
odemeye yetki verecek ki~i/ki~ilerin sorumlu tutulacagmm goz oniinde tutulmas1
gerekmektedir.
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3.1.5. KKTC Vatandas• Olmayan Ureticiler
Hayvan Ba~ t Destek Odeme Listeleri' nde yer alan tireticiler hakkmda yaptlan
incelemede, KKTC vatanda ~ t olmayan 8 ki~inin de tiretici olarak kaydedildigi tespit
edilmi~tir.

KKTC vatanda~1 olmadtgi tespit edilen tireticilere ili~kin , KKTC ~ah~ma ve
Sosyal Gtivenlik Bakanhgt, ~ah~ma Dairesi ' nden ahnan bilgiye gore; konu tireticilerin
bir ktsmmm verilerine; denetime sunulan bilgi ve belgelerden ula~tlmasmm mtimktin
olmadtgt, bilgilerine ula~tlan bazt tireticilerin ise; refakat9i izni veya 9ah~ma izni
oldugu, bir tireticinin ise 9ah~ma izninin iptal edildigi anla~thm~ttr.
63 /2006 sayth "Yabanctlann ~ah~ma izinleri Yasast" incelendiginde, amlan
Y asada belirtilen 9ah~ma izin ttirlerinden herhangi birinin, ~irket direktOrti/hissedan
unvam ta~tyan ki~iler hari9, KKTC vatanda~I olmayan ki~ilere kendi nam ve hesabma
tiretici olarak 9ah~abilmesine olanak verecek herhangi bir htiktim i9ennedigi sonucuna
ula~tlmaktadtr.

Bu baglamda, Veteriner Dairesi Mtidtirltigti' ne kaytth KKTC yurtta~I
olmayan tireticilerin, amlan Daire sisteminde bulunan kayttlarmm iptal edilmesi ve
bundan boyle vatanda~ olmayanlann tiretici olarak kaydedilmemesi gerekmektedir.

3.1.5.1. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Alan Ureticiler
Hayvan Ba~t Destek Odemesi kapsammda yer alan ve denetimde tespit edilen
bulgulan Ek.l2 ' de sunulan, KKTC vatanda~t olmayan 5 ki~iye toplam 1,200.00 TL.
odeme yaptldtgt tespit edilmi~tir.

3.1.5.2. Destek Odemesi Listesinde Yer Ahp Odeme Almayan Ureticiler
Hayvan Ba~1 Destek Odemesi kapsammda yer alan ve denetimde tespit edilen
bulgulan Ek.l3 ' de sun ulan, KKTC vatanda~I olmayan 3 ki~iye top lam 1,260.00 TL.
odeme yaptlmasmm ongortildtigti ancak gtintimtiz itibanyla konu odemenin
ger9ekle~medigi tespit edilmi~tir.
Yasal mevzuat 9er9evesinde tiretici olarak kaydedilmeleri mtimktin
gortilmeyen Ek.l3 ' de sunulan tireticilere, gtintimtiz itibanyla odenmemi~ olan
1,260.00 TL. ' nin odenmemesi, aksi uygulamadan odemeye yetki verecek ki~i/ki~ilerin
sorumlu tutulacagmm goz ontinde tutulmast gerekmektedir.

3.1.6. Veteriner Dairesi Sisteminde Mevcut Deneme Kay1tlan i~in Ongoriilen
Odeme
Hayvan Ba~t Destek Odemesi' nde yer alan tiretici kayttlan incelendiginde
Ek.14 olarak kaytth Iistede yer alan Furkan Yavuz ve Murat Yavuz isimli
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iireticilerin ashnda Veteriner Dairesi Bilgisayar sistemine kay1th " sistem deneme
kay1tlan" olmalanna ragmen adlanna toplam 165.00 TL. destek odenmesinin
ongortildtigti tespit edilmi~tir.
Yapilan incelemede belirtilen meblagm gtinlimtiz itibanyla odenmedigi
saptamm~ olup, sistem deneme kayitlannm iiretici olarak addedilip, adlarma
odeme ongoriilmesi, Veteriner Dairesi kayltlannm ciddiyetten uzak, hatah bilgi
i~eren, yamltici veri tabanma sahip olduguna ili~kin bir diger gosterge olarak
addedilmektedir.

3.2. K.K.T.C. Maliye Bakanhib- Hazine ve Muhasebe Dairesi Verileri
KKTC Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 adma Hazine ve Muhasebe
Dairesi Mtidtirlligti tarafmdan 20.01.2011 tarih ve 2010666825 i~lem numarah harcama
belgesi (Ek.15) ile gen;ekle~tirilmesi ongortilen toplam 5,031 ,730.00 TL tutanndaki
odemeye ait belgeler, amlan daire Mtidtirltigti' nden temin edilmi~tir.
Denetime sunulmu~ alan harcama belgesi ve ili~ik evraklan incelendiginde,
toplam 5,031 ,730.00 TL. tutanndaki odemenin K.K.T.C. Tanm ve Dogal Kaynaklar
Bakanhg1 2010 yilt Mali Yth Btit<;esi Analitik Btit<;e Kodu 10-01-04-1-1-2-05-4-6-01
"Dogrudan Gelir Destegi" odeneginden kar~tlandtgt ilgili tutara harcama belgesinde yer
alan gider kalemlerinde belirtilen miktarlann dikkate almmasty la de gil, Ek.16 ' da detay1
verilen harcama ve bloke miktarlannm dikkate ahnmas1 ile ula~Ilabildigi anla~thm~tlr.

3.3. K.K.T.C. Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1'na Ait Veriler
Bakanlar Kurulu ' nun 29.12 .2010 tarihinde tirettigi K- 1439-2010 sayll1 karan
uyannca; odemeye ait hesaplamalar, teyit edici belgeler ile usul ve esaslann
belirlenmesine ili~kin Bakanhk talimatlan, Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1
yetkililerinden talep edilmi~tir.
Konu talebimiz akabinde, destek odemesinde yer alan tireticilere ait kimlik,
i~letme bilgileri, hayvan varhklan ve bu konuda yapllmt~ alan hesaplamalar denetime
sunulurken, Bakanhk yetkilileri ; konuya ili~kin usul ve/veya esaslann belirlenmedigini
ifade ederek, herhangi bir talimat v.b. denetime sunmamt~lardtr.
Aynca, yetkililer odemeye esas te~kil eden tireticilere ait hayvan varhklanna
ili~kin bilgileri, Veteriner Dairesi Miidiirliigii'nden temin ettiklerini, Bakanhgm
konuya ili~kin herhangi bir inceleme ve/veya tespitinin olmad•gm•, iireticilerden
ilgili verileri dogrulayacak bir beyan alma yoluna gitmediklerini sadece ad1 ge~en
Daire Miidiirliigii'nden temin edilmi~ olan verileri dogru kabul ederek, Bakanlar
Kurulu' nca belirlenen destek miktarlan <;er<;evesinde odenecek tutan belirlediklerini
ifade etmi~lerdir.
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3.4. K.K.T.C. Veteriner Dairesi MiidiirliHHi Verileri
Hayvan Ba~1 Destek odemesine esas te~kil eden, Veteriner Dairesi Mi.idi.irli.igi.i
sistemine kaytth i.iretici verileri, Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt yetkililerince
denetime sunulmu~tur. Kimlik karti esasma gore di.izenlenmi~ olan bilgiler,
SAY.0.00.107-11/227 sayt ve 14.03.2011 tarihli yaztmtz ile (Ek.17) Ni.ifus Kaytt
Dairesi Mi.idi.irli.igi.i' ne iletilmi~ ve kimlik bilgisi verilen ki~ilerin, kendi sistemlerinden
kontrol edilerek eger var ise konuya ili~kin tespitlerinin tarafumza iletilmesi, talep
edilmi~tir

Ni.ifus Kaytt Dairesi Mi.idi.irli.igi.i 'nee taraftmtza iletilen kimlik bilgileri ile
Veteriner Dairesi Mi.idi.irli.igi.i tarafmdan denetime sunulan i.ireticilere ait bilgiler
incelendiginde;
•

Dreticilerin onemli bir ktsmma ait kimlik bilgilerinin, Veteriner Dairesi kay1t
sistemine hatah kaydedilmi~ olmas1 nedeniyle, Ni.ifus Kaytt Dairesi verilerinden
tespit ve teyit edilemedigi,

•

Bazt i.ireticilere ait kimlik bilgilerinin hatah kaydedilmesi ve kimlik kart1
fotokopilerinin ilgili Daire tarafmdan muhafaza edilmemesi nedeniyle, "i.iretici
olarak kaydedilmesi murad edilmi~ olan ki~ilerin" tespitinin Veteriner
Dairesi ' nce de yapllamadtgi,

•

Hatah kimlik bilgilerinin girilmesinden dolay1 ayni i.ireticilere birden fazla
odeme ongori.ildi.igi.i,

•

Dreticilere ait hayvan varhklannm gi.incel bilgileri ic;ermedigi,

•

KKTC genelinde yaptlan saytmda, hayvan varhklan kaytt altmda olmayan
i.ireticiler oldugu,

•

Hayatta olmadtgi tespit edilen baz1 i.ireticiler ile KKTC vatanda~I olmayan
baz1 ki~ilerin de Veteriner Dairesi Mi.idi.irli.igi.i sisteminde i.iretici olarak kaytth
oldugu,

tespit

edilmi~tir.

Konuya ili~kin tespitlerimiz hakkmda Veteriner Dairesi Mi.idi.iri.i Sn. Hi.iseyin
Ataben'den SA Y.O.OO-B.7.00.104-11 /553 say1 ve 21.06.2011 tarihli yaznmzla (Ek.18)
izahat istenmi~tir. Sn. Hi.iseyin Ataben ; konuya ili~kin 23.06.2011 tarihli cevap
yaztsmda (Ek.19) ozetle;

•

Veteriner Dairesi Hayvan Kay1t Sistemi'ndeki verilere ili~kin onceden
ba~latilan bir Polis soru~turmas1 bulundugu,
konu sistemde yer alan
verilerin silinmi~ olmas1 nedeniyle, verilerin giincellenme i~lemlerini
yapamad1klanm dolay•s•yla hayatta olmayan ki~ilerin de halen iiretici
olarak kay1th oldugunu,
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•

Daire veri tabanmm silinmesinden dolay1, iireticilere ait hayvan
varhklarmm kontrolii i~in gereken nokta kontrolleri yapamadiklanm,

•

Ureticilere ait hayvan varhklarmm giincel olmadigmi ve bu durumu bir yaz1
ile Bakanhga ilettigini (Bkz. Ek. 19 syf.20),

•

Yazimiz akabinde KKTC vatanda~I olmayan
kaydetmemeye ba~ladiklanm,

ifade

ki~ileri

iiretici olarak

etmi~tir.

Veteriner Dairesi Mtidtirltigti'nce tireticilere ait veri tabanmdaki kimlik
bilgilerinin hatah kaydedilmesi, tiretici kimlik kart1 fotokopilerinin ise muhafaza
edilmemesi nedeniyle hem gervek tireticinin kim olduguna ili~kin , yaptlmasi gereken
tespiti zorla~t1rm1~, hem de diger Dairelerden a1man bi1gi1erin bir biri ile uyu~mamasma
sebebiyet vermi~tir.
Aynca, tireticilere ait bi1gilerin sadece bilgisayar ortammda tutularak, her bir
tiretici ivin ayn dosya olu~turulmamas1 denetim ivin gereken bilgi ve belgelere ula~may1
zorla~tmm~ hatta baz1 durumlar ivin tamamen imkans1z k1hm~t1r.
Dolaytstyla, Veteriner Dairesi Mtidtirltigti'nlin; tiretici veri tabanma kay1th
ve/veya yeni kay1t olacak olan tireticilere ait kimlik kart1anm mut1ak suretle temin
ederek kay1tlanm kontrol etmesi, kimlik kart1 fotokopilerini de kendi sistemi ivin
muhafaza etmesi, aynca, her tiretici ivin kayd1 tutulacak bilgi1eri, bi1gisayar ortamma
ilaveten "tiretici1ere ait dosya1arda da muhafaza etme" yoluna gitmesi gerekmektedir.

3.5. K.K.T.C. Niifus Kay1t Dairesi Miidiirliigii Verileri
Tanm ve Do gal Kaynaklar Bakanhg1 'nca denetime sunulmu~ o1an
3. 907 tireticiye a it kimlik bilgileri, NKD Mlidtirltigli sisteminde yer alan kim1ik bi1gileri
i1e kar~1la~t1rarak , konuya ili~kin tespit1er amlan Dairenin, NKD.0.00-06/89-11 /60 1 say1
ve 16.05.2011 tarihli yaz1s1 ili~iginde denetime sunulmu~tur (Ek.20).

3.5.1. Kimlik Bilgileri Uyusmayan Ureticiler
Ntifus Kay1t Dairesi Mtidtirltigli' nce denetime sunulan bilgi ve belgeler
Uzerinde yapllan incelemede, Veteriner Dairesi Mlidlirltigli kay1tlannda bulunan
3.907 tireticiden 942'sine ait kimlik bi1gilerinin;
a) Oretici kimlik karh numaralannm Veteriner Dairesi Mlidtirlligli' nce hatah
kaydedilmesinden,
kimlik kart1 numaralannm ilgili Daire tarafmdan dogru
kaydedilmi~ olmasma ragmen, Ureticiye ait Ad ve/veya Soyadm hatah
kaydedilmesinden,

b) Oretici
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dolayt NKD sisteminde kaytth bilgiler ile uyu~madtgt tespit edilmi~ olup kimlik
bilgileri uyu~mayan ki~ilere ili~kin liste Ek.21 olarak sunulmu~tur. Konu listede yer
alan bin;ok lireticinin "dogru kimlik kart!" bilgileri, gerek NKD gerekse Veteriner
Dairesi Mlidtirltigli ile yapt1an gorli~me1er sonucu taraftmtzca tespit edilmi~tir. Bu
tespitler Rapor'un konu ile ilgili boltimlerinde verilen eklerde yer alan listelerde
belirtilmi~tir.

Veteriner Dairesi Mtidtirltigli sisteminden kaynaklanan hatah kay1tlara
ilaveten, Nlifus Kaytt Dairesi Mtidtirltigti tarafmdan denetime sunulmu~ olan bazt
lireticilere ait kimlik bilgilerinin de hatah olarak denetime sunuldugu tespit edilmi~tir.
NKD Mtidtirltigli'nce 2006 yilt i9inde Ba~kanhgnmza iletilmi~ olan
"Ntifus Kaytt Dairesi Mtidlirlligti Veri Tabam" lizerinde tarafnmzca yaptlan
incelemelerde Ek.21.A olarak sunulan listede yer alan bilgilerin hatah Ad-Soyad
i9erecek ~ekilde denetime sunuldugu tespit edilmi~tir. Konu liste, NKD Mtidtirltigli
Bilgi-i~lem Boltimli' ne de iletilerek "hatah bilgilerin" sebebinin ara~tmlmas1 talep
edilmi~ olup, Daire tarafmdan yapllan ara~tlrmada denetime sunulan bilgilerin
bir9ogunun hatah oldugu teyit edilmesine ragmen, sebebi izah edilememi~tir.
Tlim bu bilgi karma~as1 i9erisinde; yukanda belirtilenler dikkate almdtgmda
gerek Veteriner Dairesi Mtidtirltigti' nlin gerekse Nlifus Kaytt Dairesi Mtidtirltigli'nlin,
sistemlerinde yer alan denetime konu olan hatah bilgilere ili~kin kayttlanm kontrol
ederek gerekli dlizeltmeleri yapmalan ve NKD Mtidtirlligli'nlin EK.2l.A' da yer alan
listeye ili~kin tespitlerini ivedilikle denetime sunmalan gerekmektedir.

3.5.2. Hayatta Olmadtg;I Tespit Edilen Ureticiler
NKD Mtidtirltigli'nlin 16.05.2011 tarihli yaztst 9er9evesinde denetime
sunulmu~ olan ve hayatta olmadtgt belirtilen 42 lireticiye ait "Oltim Kay1t Belgeleri"

yine adt ge9en Dairenin NKD.0.00-06/89-11/705 sayt 31.05.2011 tarihli yaztst
(Ek.22) ekinde denetime iletilmi~tir.
Ancak denetim slirecinde gerek Kooperatif Sirketler Mukayyitligi 'nden
gerekse Veteriner Dairesi Mtidtirltigti'nden temin edilen bilgi ve belgeler, tarafnntzca
netle~tirilmi~ kimlik kart1 bilgileri ile kar~lla~tmldigmda,
isimleri ve NKD
Mtidtirlligli'nlin 12.07.2011 yaztst ekinde bilahare temin edilmi~ "Oltim Kaytt
Belgeleri" Ek.23 ' de veri len lireticilerin de hayatta olmadigt sonucuna ula~Iitm~t1r .
Ek.23 'de isimleri veri len 3 lireticiye ili~kin Veteriner Dairesi
Miidiirliigii'nce denetime sunulan kimlik bilgileri goz oniinde bulunduruldugunda
ilk etapta 45 iireticinin hayatta olmadtgt sonucuna ula~Ilmt~ttr.
Nlifus Kaytt Dairesi Mtidlirlligli'nce denetime sunulan bilgi ve belgeler
dikkate almdtgmda; Ek.24 olarak sunulan tabloda isimleri ve kimlik bilgileri verilen
20 ki~inin Hayvan Ba~I Destek Odemesi ger~ekle~meden once vefat ettikleri tespit
edilmi~tir.

Buna ilaveten, Ntifus Kaytt Dairesi Mtidtirltigti tarafmdan "Oltim Kay1t
Belgesi" denetime sunulmu~ olan 45 lireticiden, Ek.25 olarak sunulan tabloda kimlik
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bilgileri verilen 11 iireticinin hayatta olduguna iliskin Kooperatif Sirketler
Mukayyitligi ve/veya Veteriner Dairesi Mtidtirlligli ' nden bilgi edinilmi~ olup baztlannm
KK fotokopilerinin (Ek.26) de sunulmas1 lizerine bahse konu 11 lireticiye ait kay1tlann
ilgili
Daire
sisteminden
bir
kez
daha
kontrol
edilmesi
SAY.O.OO-B.7.00.107-ll/598(5075) say1 ve 07 .07 .2011 tarihli yaznmz ile talep
edilmi~tir (Ek.27). Konu yazimiz akabinde ilgili Daire Miidiirliigii kayitlanm
yeniden kontrol etmi~ ve 11 iireticiye ait "Oliim Kay1t Belgelerini" onceden
denetime sunmu~ olmasma ragmen, bu kez NKD.0.00-06/89-111999 sayiii yazisi ile
(Ek.28) konu 11 ki~inin, hayatta oldugunu belirtilmi~tir

Yukanda sunulan hususlar dikkate ahndtgmda; Ek.25 ' de kaytth tabloda
isimleri verilen ve NKD Mtidtirlligli' nce " C>ltim Kay1t Belgesi" verilmesine ragmen,
bilahare ayni Daire tarafmdan "Hayatta oldugu" belirtilen toplam 11 ki~iye ili~kin
Polis ara~tirmasi yapilmasi gerektigi sonucuna vanhm~tlr.

Ntifus Kay1t Dairesi Mtidtirltigli tarafmdan "Oltim Kaytt Belgesi" denetime
olan 45 lireticiden, a~agtda isimleri verilen 5 lireticinin Hayvan Ba~I Destek
Odemesi ger<;-ekle~tikten sonra vefat ettigi tespit edilmi~tir.
sunulmu~

S.NO

1

2
3
4
5

KiMLiK
NO

043421
053222
054244
059274
048831

ADI

SOYADI

GUN DOGAN

HERGUNERLER

NECMi

ZORBA

MEMi~

BOZAK

MEHMET EMiN

BATMAN

RECEP

YILDIRIMKAN

OLOM TARiHi

26/04/2011
11/04/2011
24/03/2011
15/03/2011
15/02/2011

Yukanda belirtilen hususlar dikkate almdtgmda; hayatta olmadtgi sonucuna
ula~Ilan lireticiler ile hayatta olup olmadtklan hususunda Polis ara~tirmasi gerektiren
lireticilere ili~kin ger<;-ekle~tirilmesi gereken inceleme sonucu ortaya 91kacak tespitlerde
"vefat ettigi" sonucuna ula~Ilacak lireticiler olmas1 durumunda, amlan lireticilere ili~kin
"liretici kayttlannm" ivedilikle iptal edilmesi ve Bakanhgmda her ne ad altmda olursa
olsun "hayatta olmayan lireticilere" destek odeme yoluna gitmemesi gerekmektedir.
Son olarak, Veteriner Dairesi Mtidtirltigli nezdinde bulunan lireticilere ait veri
tabanmda, kimlik kart1 numaralannm hatah kaydedilmi~ olmas1 nedeniyle Niifus
Kay1t Dairesi Miidiirliigii'nce Oliim Kay1t Belgesi denetime sunulmu~ 9 ki~inin
DGD kapsammda yer alan iireticilerden farkh ki~iler oldugu tespit edilmi~tir
(Ek.29). ilgili lireticilerin dogru kimlik kart! numaralan tarafnmzca tespit edilmi~
olup, NKD Mtidtirltigli nezdinde konuya ili~kin tekrar inceleme yaptmlm1~ ve bahis
konusu lireticilerin hayatta olduklan saptanmi~tir (Bkz. Ek.28).
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3.6. KKTC Genelinde Gerfteklestirilen Hayvan Saytmi
Hayvan Ba~1 Destek odemesine esas te~kil eden tireticilere ait hayvan
varhklannm gtincel verileri i<;ermediginin tespiti tizerine, adma destek <;tkim~ olan
tireticilere ait hayvan varhklannm gtincellenmesi amac1yla, Veteriner Dairesi
Mtidtirltigti yetkilileri ile Hayvanc1hk Dairesi Mildtirltigti yetkililerince, Subat 2011 ay1
i<;erisinde KKTC genelinde btiytik ve ktictikbas hayvan say1m1 yapllmt~tlr.
Sayun ger<;ekle~tiren yetkililer tarafmdan dti zenlenmi~ olan ve sayun yapan
yetkili/yetkililerin imzas1 ile tireticilerin imzasm1 ta~tyan "Saytm Tutanaklan" ile ayni
yetkililerce saytm sonu<;lannm yansttlldtgt "K-1439-2010 say1 ve 29.12.2010 tarihli
karar dogrultusunda Hayvan Ureticilerine Hayvan Ba~ma Odenecek Destek
Miktanm Gosteren Listeler" (Excel Listeleri) dikkate ahndtgmda;
A) Odeme listesinde yer alan 3.907 tireticiden, 3.598' inin odemeye esas te~kil eden
hayvan varhgmm, fiili olarak tespit edilen hayvan varhgmdan farkh oldugu,
B) Veteriner dairesi kayttlannda olmayan bir<;ok tiretici oldugu,
C) Sayuna konu tireticilerin Veteriner Dairesi sistemine kaytth olmayan bir<;ok
kulak numaras1z hayvam oldugu,
D) Birtakun tireticiye ait fiili hayvan varhklanmn, Veteriner Dairesi Mtidtirltigti
sistemine kaytth hayvan varhklan ile ktyaslandtgmda ciddi bir art1~ gosterdigi
ve art!~ gortilen hayvanlann <;ogunun "kulak numaras1z" oldugu,
E) Y etkililerce denetime sunulan sayun tutanaklannda belirtilen hayvan
varhklarmm, yine ayni yetkililerce kay1t altma ahmm~ olan "Hayvan
Oreticilerine Hayvan Ba~ma Odenecek Destek Miktanm Gosteren Listelerde"
(Excel Listelerinde) farkh verileri i<;erecek ~ekilde kaydedildigi,
tespit

edilmi~tir.

3.6.1. Saytm Tutanaklan ile ilgili Listelerde Yer Alan Verilerin Uyusmamasi
Veteriner Dairesi Mtidtirltigti yetkilileri ile Hayvanc1hk Dairesi Mtidtirltigti
yetkililerince, KKTC genelinde ger<;ekle~tirilmi~ olan hayvan saytmma ili~kin denetime
sunulan saynn tutanaklan, yine yetkililerce hayvan varhgm1 belirtmek tizere denetime
sunulmu~ olan "Hayvan Oreticilerine Hayvan Ba~ma Odenecek Destek Miktanm
Gosteren Listeler" ile incelendiginde, denetime sunulan bir~ok verinin farkh bilgiler
i~erdigi diger bir ifade ile ayni iireticiye ait hayvan varhklarmm farkl1 sayiian
i~erecek ~ekilde gosterildigi saptanmt~tir.
Denetime farkh veriler sunmu~ olan ve isimleri Ek.30 ' da verilen 38
yetkiliden konuya ili~kin veriler arasmdaki farkhhgm nedenlerini a<;tklayarak,
farkhhklan gozden ge<;irmeleri ve eger var ise belgeleyici evraklanm denetime
sunmalan talep edilmi~tir.
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Yetkililer, cevaben tarafumza ilettikleri yaztlannda hayvan varhklanna
ili~kin verilerin uyu~mama sebebini genel olarak "say1mm c;ok k1sa siirede yapdmas1
ve tutanaklarda yer alan verileri Excellistelerine gec;irdikten sonra kontrol edecek
vakitlerinin olmamasi" ~eklinde ifade etmi~ler ve hatah hayvan kaydetme sebep
ve/veya sebeplerini a91klayarak, bir ktstm hatah kaytt i9inse a9tklamalanm tevsik edici
evraklanm taraftmtza iletmi~lerdir.
Denetime
incelenerek dikkate

sunulmu~

ahmm~

olan cevaplarda yer alan bilgiler, ili~ik evraklan ile
ve i.ireticilere ait hayvan varltklan tarafumzca

netle~tirilm i~tir.

3.6.2. Hayvan Varhklarma iliskin Kay1tlarm Giincel Bilgileri icermemesi
Veteriner Dairesi Mi.idi.irlligi.i kayttlannda yer alan ve hayvan ba~I destek
odemesine esas te~kil eden i.ireticilere ait hayvan varhklarmm bir9ogunun, 20.02.2011
tarihinde yapthm~ olan hayvan sayumna ili~kin fiili saytm sonu9lanndan farkh veriler
i9ermesi ve saynn strasmda bir9ok kayttstz liretici ile kulak numarah veya numarastz
hayvan tespit edilmesi i.izerine Veteriner Dairesi Mlidliri.i Sn. Hliseyin Ataben' den;
A) 7/2008 say1h Hayvanlarm Ve i~letmelerin Tammlanmasi Ve Kayd1 Yasas1'nm;
Dairenin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan yan ba~hkh 6. maddesinin;
•

•
•

(1 ). Ftkrast " Kaytt zorunlulugu getirilmi~ olan hayvanlann ve i~letmelerin
tammlanma ve kaytt i~lemlerini yapmak;"
(4). Ftkrasl " Dreticilerin tutacaklan gi.incel kay1tlann, hayvanlann ve
i~letmelerin denetimlerini yapmak;"
(5). Ftkrasl " i~letmelerin ve hayvanlann kaytttan di.i~mi.i~ olmalanna
baktlmakstzm son i.i9 yth kapsayacak glincel listelerini
ol u~turmak",

B)
7/2008 say III Yasa tahtmda yliri.irli.ige girmi~ olan; S1g1r Cinsi Hayvanlarm
Tammlanmasi, Tescili ve izlenmesi Tiiziigii'niin "Nokta Kontroller" yan ba~hkh
51. maddesi ile "Koyun ve Ke.;i Cinsi Hayvanlann Tammlanmasi, Tescili ve
izlenmesi Tiiziigii'niin" yine "Nokta Kontroller" yan ba~hkh 47. maddesinin;
"Bu Tiiziik hiikiimlerinin uygulanmasmt denetlemek maksad1 ile ... nokta
kontroller gerc;ekle~tirilir. Bu kontroller her yii, her BOige Veteriner Dairesi'nin
go rev sahalarmda yerle~ik bulunan i~letmelerin en az 0/o ... 'sm1 kapsayacak
~ekilde yap1hr ... ",
S1g1r Cinsi Hayvanlarm Tammlanmasi, Tescili ve izlenmesi Tiiziigii'niin
57. maddesi ile Ke.;i Cinsi Hayvanlarm Tammlanmasi, Tescili ve izlenmesi
Tiiziigii'niin 53. maddesinin ise;
"Miidiirliik her yd 1 Temmuz tarihinden once iilkesel bir rapor haz1rlar ... "
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~eklindeki

hiikiimleri adres gosterilerek 21.06.2011 tarihli yaztmtzla (Bkz Ek.18)
i.lreticilere ait kayttlann giincel bilgileri icermemesine iliskin neden ve/veya nedenlerini
izah etmesi, belirtilen maddeler baglammda, Veteriner Dairesi Miidiirlligii' nce en son
"Nokta Denetim" gerceklestirme tarihini ve eger var ise konuya iliskin denetim
raporlan ile "Yllhk Raporlan" denetime sunmast talep edilmi~tir.
Saym Ataben, taraflmtza muhatap 23.06.2011 tarihli cevap yaztsmda (Bkz.
Ek.19) Veteriner Dairesi Miidiirliigii "Hayvan Kay1t Sistemi Veri Tabam" silindigi
i~in nokta kontrollerin yapdmad•gm•, iilkesel raporlarm ise hazirlanmadigm• ifade
etmi~
ve yukanda kaytth yasa hiikiimleri kar~thgt sorumluluklann yerine
getirilmemesine ili~kin herhangi bir yasal dayanak sunamamt~tlr.

3.6.3. Veteriner Dairesi Sisteminde Kaylth Olmayan Ureticiler ile Kulak
Numarah/Numarasiz Hayvanlar
KKTC genelinde geryekle~tirilmi~ olan biiytik ve kii9iikba~ hayvan sayum
9er9evesinde, bir9ok iiretici ve/veya hayvanm Veteriner Dairesi Hayvan Kaytt
Sistemi ' nde mevcut olmadtgt tespit edilmi~tir. Konu tespitimiz 7/2008 say1h
Hayvanlarm
Ve
i~letmelerin
Tammlanmasi
Ve
Kayd1
Yasas1'nm
" Tammlanmam1~ ve Kayd1 Yapdmami~ Hayvanlar ile ilgili Onlemler" yan ba~hkh
10. maddesinin;
"Resmi veteriner hekimler tarafmdan, kaytt zorunlulugu getirilmi~
hayvan tiirleri ile ilgili, herhangi bir isletmede tammlanmamts ve kaydt
yaptlmamts hayvan bulunmast halinde soz konusu hayvana Daire
tarafmdan el konur. ilgili iireticinin iki isgi.lni.l icerisinde soz konusu
hayvanm kaytth veya kaytt si.lresinin tamamlanmamts oldugunu
kamtlayamamast halinde ilgili hayvanm Daire tarafmdan saghk
kontroli.l yaptlarak sattst yapthr. Elde edilen gelir hazineye irad
kaydedilir ve i.lretici hakkmda yasal i~lem ba~latthr. Bu durumun bir ytl
i9inde tekran halinde, soz konusu i~letmeye veya i~letmeden yaptlacak
hayvan ve hayvansal i.lri.ln hareketleri bir ay siire ile Daire tarafmdan
yasaklamr."
~eklindeki

hiikmii
ile
degerlendirilmi~
ve
Veteriner
Dairesi
Mtidiirii
Sn. Hi.lseyin Ataben' e yukanda kaytth madde htikmii uyarmca, herhangi bir yasal i~lem
yaptp yapmadtgt sorulmu~ , i~lem yapmt~sa konuya ili~kin belgeleri denetime sunmast,
eger
i~lem
yapmatm~sa
yapmama
gerek9elerini
belirtmesi
talep
edilmi~tir (Bkz Ek.18).
Sn. Ataben, konuya ili~kin sorulanmtzt 23.06 .2011 tarihli
yaztsmda "Subat 2011 ay1 i~erisinde ger~ekle~tirilmi~ olan hayvan say1m1
neticesinde kayitsiz iiretici ve/veya kulak numaras1z hayvan varhg1 tespiti ile ilgili
~ah~malar yapdmakta olup, HKS,. ile ilgili yasal i~lemleri de i~erecek bir
uygulama rehberi hazirlanm•~ ve ... uygulamaya konulmu~tur" ~eklinde ifadesi ile
yamtlamt~ (Bkz Ek.19) ancak yasal mevzuatm gereklerini yerine getirdigini
belgeleyecek herhangi bir bilgi/belgeyi denetime sunmamt~tlr.

"'" Hayvan Kaytt Sistemi
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3. 7.

K. T. Kooperatif Merkez Bankas1 Ltd. ve Kooperatif Sirketler
Mukayyitligi Verileri

Hayvan Ba~1 Destek Odemesi amactyla itaya baglamm~ olan
5,031 ,730.00 TL. ' nin ne kadannm odendiginin tespit ve teyidi ivin, K.T. Kooperatif
Merkez Bankas1 (Koop Bank.) Ltd. ile amlan banka vas1tasiyla, Koy Kooperatifleri
kanahyla gervekle~tirilmi~ odemeye ili~kin bordrolar, ilgili Bakanhk yetkililerinden
temin edilerek incelenmi~tir.
Koop Bank. Ltd. ' in Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt ' na muhatap
08.03.2011 tarihli yaz1smdan konu destek kapsammda Ureticilere odenmeyen miktarm
709,455.00 TL. oldugu (Ek.31) ve bu miktann Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 ' nm
ad1 geyen Bankada nezdindeki 10-304-277546 no.lu hesabma aktanldigi anla~Ilm1~tlr.
K-1439-2010 say1 ve 29.12.2010 tarihli karar dogrultusunda gervekle~tirilen
Hayvan Ba~1 Destek odemeleri, Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhgmca haz1rlanan
170 bolgedeki 3907 lireticiyi kapsayan ve konu Ureticilerin her birine ne kadar miktar
odeme yapllacagm1 gosteren listeler vervevesinde gervekle~tirilmi~tir. Dreticiler
yogunlukla; ilgili Banka/Kooperatifler aracihg1yla ald1klan destek kar~Il1klanm konu
listeleri imzalayarak belgelemi~lerdir.
3.907 iireticiye ait 170 adet koy olarak belirlenen odeme kayitlan
tarafimizca silme denetim yapdarak incelenmi~ olup yap1lan incelemede;

•

Baz1 bolgelere ait odeme bordrolannda/listelerde yer alan Ureticilere ait
imzalarm bir klsmmm ve/veya ti.imi.ini.in olmamasma ragmen, konu destek
miktarlannm bir klsmmm/tlimi.ini.in odenmi~ olarak kabul edildigi ,

•

Bazt bolgelere ait odeme listelerinde destek miktannm odendigine ili~kin i.iretici
imzas1 olmasma ragmen, konu miktar/miktarlarm Bakanhk hesabma iade olarak
kaydedildigi,

•

Nlifus Kaytt Dairesi Mlidlirli.igi.i verileri dikkate almdtgmda hayatta olmadtgt
sonucuna ula~llan ki~ilerin bir k1smma ait destek odemelerinin gervekle~tirildigi ,

tespit

edilmi~tir.

Tespit edilen hususlar SAY.O.OO-B.7.00.107-11/326 say1 ve 14.04.2011
tarihli yazumz ile (Ek.32) K.T. Kooperatif Merkez Bankas1 Ltd ' e bildirilerek, konu
odeme/iadeleri belgeleyecek banka dekontlan ile "hayatta ohnadtgi" tespit edilmi~ olan
Ureticilere yap1hm~ olan odemelere ili~kin tereke belgeleri ve/veya yekili~e ili~kin
yetkilendirmeler talep edilmi~tir.
Talebimize cevaben, K.T.Kooperatif Merkez Bankas1 Ltd. tarafmdan
28.04.2011 tarih ve 10112011/GM-257 saydt yaz1 (Ek.33) ili~iginde denetime sunulan
bilgi/belgeler incelendiginde, denetime sunulmu~ olan belgelerin konuya ili~kin tUm
hususlann teyidi ivin yeterli olmadtgl tespit edildiginden, denetim ivin gerekli bilgi ve
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belgeler SAY.O.OO-B.7.00.107-11/460 say1 ve 02.06.2011 tarihli
Kooperatif Sirketler Mukayyitligi ' nden talep edilmi~tir (Ek.34 ).

Ba~kanhk

yaz1s1 ile

Mukayyitligin KSM.O.OO-MM.252-11-741 say1 ve 17.06.2011 tarihli yaz1s1
(Ek.35) ekinde denetime sunulan bilgi ve belgeler incelendiginde;
•

Konu destek kapsammda 2.847 iireticiye 4,315,250.00 TL. odenirken
(Ek.36), 1060 iiretici i~in odenmesi itaya baglanmt~ olan 716,480.00 TL.'nin
heniiz odenmedigi (Ek.37),

•

K.T. Kooperatif Merkez Bankast Ltd. yetkililerince odenmeyen miktar olarak
belirtilen 709,455.00 TL. ' nin yine amlan Banka tarafmdan bilahare denetime
sunulan, 10-390-0000034627 numarah Hayvancthk Destek Odemesi adh
hesabm 20.05.2011 tarihli ekstresinden odenmeyen, diger bir ifade ile
Bakanhk hesabma iade edilen meblagm toplam 714,920.00 TL. (Ek.38)
oldugu,

•

Hayatta olmadtklan sebebiyle "destek miktannm odenmesine ili~kin " beige talep
edilmi~ olan lireticilerden sadece bir ki~iye ait tereke belgesinin denetime
sunuldugu, adt gecyen diger lireticilere yapllan odemelerin "aile fertlerine"
yaptldtgl,

tespit edilmi~tir. Adt gecyen banka tarafmdan iade edildigi belirtilen 714,920.00 TL. ile
denetime
sunulan
belgeler
dikkate
almarak
tarafumzca
tespit
edilen
716.480.00 TL arasmdaki 1,560.00 TL. tutanndaki farkm, Koy kooperatiflerince
lireticilere yapllm1~ olan baz1 odemelerin sehven amlan Bankaya da iade olarak
kaydedilmesi sonucu olu~tugu tespit edilmi~tir.

3.8. Veteriner Dairesi Miidiirliigii'nce Tahakkuk ve Tahsil Edilmesi Gereken
Tammlanma ve Kaytt Ucretleri
19 Subat 2008 tarihinde yiiriirliige girmi~ olan
"Hayvanlarm ve i~Ietmelerin Tammlanmast ve Kaydt Yasast"nm;
•

"Tammlanma ve Kay1t Ucreti"
tizere aynen;

7/2008

sayth

yan ba~hkh 8 (1) maddesi a~agtya den; edildigi

"Ureticiler, tammtanma ve kayit i~in a~a_g1daki
Her bir;
(A)
i~Ietme h;in
(B)
S1g1r (bovine) i~in
(C)
Domuz (porcine) i~in
(<;)
Tek hrnakh (equidea) hayvan i~in
(D)
Ev hayvam i~in
(E)
Koyun (ovine) ve ke~i (caprine) i~in
(F)
Diger hayvanlar i~in
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ucretleri oder:

50.- YTL
5.- YTL
3.- YTL
10.- YTL
10.- YTL
1.-YTL
10.- YTL

Ancak ongoriilen iicretlerin odenmemesi halinde, kayitlar tamamlanmaz, soz
konusu hayvanlar ve i~letmeler i~in beige diizenlenmez. Dairenin talebine ragmen
iireticilerin iicretleri on be~ i~giinii i~inde odememeleri halinde i~letmelerinden
veya i~letmelerine olacak hayvan hareketleri Daire tarafmdan lositlamr ve soz
konusu iicretler Kamu Alacaklan Tahsili Usulii Yasas1 kurallan uyarmca gecikme
zamm1 ile tahsil edilir.",
•

"Ge~ici

Madde, Daire Tarafmdan

Ba~latJlmi~

Olan Tammlanma ve Kay1t

i~Iemleri ile ilgili Kurallar" yan ba~hkl1;

"1. Tammlanma ve kay1t i~lemleri Daire tarafmdan ba~latJimi~ olan sigir, koyun,
ke~i ve bunlar ile ilgili i~letmelerin tammlanma ve kay1t i~lemleri bu Yasa
yiiriirliige girdigi tarihten ba~layarak bir ydhk siire i~erisinde Daire tarafmdan
iicret ahnmadan yap1hr. Bu tarihten sonra yapdacak tammlanma ve kay1t
i~lcmleri bu Yasada ongoriilen iicretlere tabidir.",

bi<;iminde dtizenlenmi~tir. Hayvan Ba~1 Destek odemesine esas te~kil eden Veteriner
Dairesi Mtidtirltigti sistemine kaytth bilgiler lizerinde yapilan incelemede, sisteme
kay1th lireticiler ve hayvanlardan, yukanda kay1th Y asa htiklimleri <;er<;evesinde tahsil
edilmesi gereken "Tammlanma ve Kay1t Ucretleri'nin" tahakkuk ve tahsil
edilmedigi tespit edilmi~tir.
Amlan licretlerin tahsil edilmemesine ili~kin bilgisine ba~vurulan Sn.
Htiseyin Ataben, tarafnmza ilettigi savunma yaztsmda (Bkz. Ek.l9) konuya ili~kin
izahm1 " ... Y a sal mevzuat geregi tahsil edilmesi gereken iicretlerin, 01.07.2009
tarihinde atandigim Veteriner Dairesi Miidiirliigii gorevime kadar ahnmamas1 ve
de iireticilerin kayitlan ile ilgili yiikiimliiliiklerini yerine getirmesine olumsuz etki
olu~turacag• inancimdan dolay1 tahakkuk ettirilmemi~tir. Fakat 26.07.2011
tarihinden sonra uygulanmaya ba~Ianacakt1r ... " ~eklinde ifade etmi~ olup, yap1lan
uygulamaya ili~kin herhangi bir yasal dayanak gosterememi~tir.
Aynca, Sn. Hliseyin Ataben' den 7/2008 sayllt Yasanm yine yukanya der<;
edilmi~ Ge<;ici Maddesi (1) dikkate almd1gmda, denetime konu olan 3.907 lireticinin
Veteriner Dairesi nezdindeki veri tabanma hangi tarihte kaydedildigine ili~kin bilgi ve
belge talep edilmi~tir. Sn. Ataben'in tarafnmza ilettigi cevap yaztsmda (Bkz Ek.l9)
" ... Bahis Konusu odemedeki top lam 3.907 iireticinin, Dairemizce ne zaman iiretici
olarak kaydedildigine ili~kin bilgi ve belgenin, sunucu bilgisayar iizerindeki veri
tabanmm silinmi~ olmasmdan dolay1 tespiti miimkiin degildir. Bu bilgilerin
tarafimiza sunulmas1 durumunda bilginize getirilebilinecektir." ~eklinde yer alan
ifadesinde de belirtildigi lizere, liretici kayttlanna ili~kin herhangi bir bilgi/belge
denetime sunulmamt~hr.
Yukanda belirtilen hususlar dikkate almdtgmda;

1. Denetime konu olan 3.907 lireticinin, amlan Daireye ne zaman kaydedildigine
ili~kin bilgilerin denetime sunulmadtgt noktasmdan hareketle, 7/2008 sayllt
Yasanm yiirlirllige ginnesinden itibaren ge<;ecek ilk bir ytlhk slire i<;in
19

"Tannnlanma ve Kay1t Dcretlerinin" tahsil edilmemesine olanak saglayan Gec;ici
Madde'nin uygulanmasmm mlimklin olmadigi,
2. Madde (l)'de belirtilen hususlar ve Raporun 3.1.4. ve 3.1.5. ba~hkh
bollimlerinde belirtilen hayatta olmayan lireticiler ile KKTC vatanda~1 olmayan
i.ireticilerin gi.ini.imi.iz itibanyla "liretici olarak kaydedilmelerinin mi.imklin
olmad1g1" dikkate almd1gmda,
• Dretici kaydedilmesinde herhangi bir yasal
engel olmad1gt
sonucuna vanlan ve ilgili Dairece "i~Ietme Numaras1" verilmi~ olan
top lam 3,865., iiretici/i~letme i~in, 7/2008 sayd1 Y a sa geregi tahakkuk ve
tahsil edilmesi gereken 50 TL. "Tammlanma ve Kayit iicreti" kar~Ihgi
toplam 193,250.00 TL.'nin (3.865 iiretici X 50 TL./iiretici=193,250.00 TL.)
tahakkuk ve tahsil edilmesi,
• Raporun 3.5.2 "Hayatta Olmadigi Tespit Edilen Ureticiler" ba~hkh
bOliimiinde bahis konusu yaptlan 11 i.ireticinin hayatta oldugunun,
Veteriner
Dairesi
Polis
tarafmdan
tespit
edilmesi
durumunda,
Miidiirliigii'nce; hayatta olan iireticiler ve iireticilere ait hayvanlarm
"Tammlanma ve Kay1t iicretlerinin" tahakkuk ve tahsil edilmesi,
3. Denetime konu olan i.ireticilere ait Veteriner Dairesi nezdindeki hayvan varhklan
kay1tlan incelendiginde; toplam 48,188 adet biiyiikba~ ve 228.854 adet
kii~iikba~ (koyun/kec;i aynm1 olmaks1zm) hayvan mevcudiyeti gori.ilmektedir.
Dolay1s1y la Mad de (1)' de i.iretici kay1tlan ic;inde izah edildigi i.izere,
konu hayvanlann da ilgili Daire sistemine ne zaman kaydedildigine ili~kin
bilgi/belge
de
denetime
sunulamad1gmdan
7/2008
sayiii
Yasa
geregi;
* 48.188 adet biiyiikba~ (bb) hayvan i~in 240,940.00 TL.
(48.188 bb x 5 TL./bb=240,940.00 TL.)

* 228.854 adet kii~iikba~ (kb) hayvan

i~in

228,854.00 TL.

(228.854 kb x 1 TL./kb) olmak iizere,
toplam 469,794.00 TL.'nin hayvan sahibi iireticilerden tahakkuk ve tahsil
edilmesi,
4. KKTC genelinde yapthm~ olan "biiyiik ve kii~iikba~ havyan say1mmda"
tespit edilmi~ olan kayitsiz iireticiler ile hayvanlarm, ilgili Daire tarafmdan
kay1t altma ahnarak, 7/2008 Yasa geregi olan "Tammlanma ve Kay1t
Ucretlerinin" tahakkuk ve tahsil edilmesi,
5. Madde (1) ve (2)'de detay1 verilen hususlar dikkate ahnd1gmda,
Veteriner Dairesi Mi.idlirli.igi.i tarafmdan toplam 663,044.00 TL.'nin
(193,250.00 TL.+ 469,794.00 TL.=663,044.00 TL.) iireticilerden tahsil
• DGD Hayvan Ba~t Destek Odemesinde yer alan 3.907 uretici- KKTC Vatanda~t olmayan 8 ureticiHayatta olmayan 20 uretici -3 uretici olarak kaydedilmi~ olan Veteriner D. Deneme kaydt-ll Polis
Ara~ttrmast gereken uretici=3.865 uretici
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edilerek gelir kaydedilmesi, aksi taktirde belirtilen meblagm V eteriner
Dairesi Miidiirii'niin mali sorumluluguna getirilmesi,
6. Veteriner Dairesi Mlidlirlligli sisteminde kaytth olan ancak denetimi yapilan
Hayvan Ba~1 Destek Odemesi kapsmm d1~mda kalan diger lireticilerin ve
lireticilere ait hayvan varhklannm, ilgili Daire Mlidlirlligti ' nce 7/2008 sayilt
Yasa kapsammda degerlendirilerek "Tannnlanma ve Kay1t Dcretlerinin"
tahakkuk ve tahsil edilmesi,
gerektigi sonw;lanna ula~Ilmaktad1r.

3.9. Sorumluluk Gerektiren Hususlar
Konu Bakanlar Kurulu Karan ile ilgili olarak yapilan ara~tlrmada ;
Veteriner Dairesi Mtidtirlligti kayttlannda mevcut olan tireticilere ait hayvan
varhklannm gtincel olmamas1, hayatta olmayan tireticiler ile KKTC vatanda~I olmayan
ki~ilerin liretici kaydedilmesi nedenleriyle a~ag1da detay1 verildigi lizere devletin,
haks1z yere yapdm1~ olan toplam 971,030.00 TL. kadar zarara ugratildigi tespit
edilmi~tir.

Haks1z Y
~

Bulgular

Yamlan
Od
- ---

--

- - -

~

---

Miktar (TL.)

Hak edi!?ten fazla yap1lan
destek odemesi.
Odeme tarihinde hayatta
olmayan Oreticiye yap1lan
odeme.
KKTC vatanda!?• olmayan
Oreticilere yap1lan bdeme.
Toplam

~

Raper Ba§hgl

964.180,00

3.1.2.1 .

5.650 ,00

3.1.4.1.

1.200,00

3.1.5.1.

971.030,00

Devletin 971,030.00 TL. zarara ugramasmda V eteriner Dairesi Miidiirii
Sn. Hiiseyin Ataben'in, Bakanhk Miidiirii Sn. Cemal Ozyoniim'iin ve Bakanhk
Miiste~an Sn. Naz1m Ergene'nin mii~tereken ve miiteselsilen sorumlu tutulmas1
gerektigi sonucuna ula~Ilmaktadir.

3.9.1. Veteriner Dairesi Miidiirii Sn. Hiiseyin Ataben'in Sorumlulugu
Bahse konu Hayvan Ba~1 Destek Odemesi ' nin; gtincel olmayan hayvan
varhg1 bilgileri, hayatta olmayan lireticiler ve KKTC vatanda~hgt bulunmayan
tireticileri iverecek ~ekilde gervekle~mesine sebebiyet veren verileri saglam1~ alan
Veteriner Dairesi Mlidlirli Sn. Hliseyin Ataben ' in, Raporun 3.6.2. Ba~hkh bollimlinde
almtist yapilan yasal htiktimler hilafma i~letme ve hayvanlar varhklarma ili~kin gtincel
listeleri olu~turmamas1 ve nokta kontrolleri gervekle~tirmemesi nedeniyle
devletin 971,030.00 TL. zarara ugramasmdan, ad1 verilen Bakanhk yetkilileri ile
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mii~tereken

ve miiteselsilen sorumlu tutulmas1 gerektigi sonucuna ula~1hrken ,
Raporun 3.8 Ba~hkh boltimtinde belirtilen "Tammlanma ve Kay1t Ucretlerinin"
tahakkuk ve tahsil edilmemesi nedeniyle olu~an 663,044.00 TL.'den de
~ahsen sorumlu tutulmas1 gerektigi dii~iiniilmektedir.

3.9.2. Bakanhk Miidiirii Sn. Cemal Ozyoniim'iin Sorumlulugu
Hayvan Ba~1 Destek Odemesinin de yer aldtgl 2010666825 i~lem numarah
harcama belgesi Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1, Bakanhk Mtidtirti
Sn. Cemal 6zyontim tarafmdan itaya baglanm1~ olup, konu destegin odenmesine ili~kin
yetki i9eren Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 ' nm K.T. Kooperatif Merkez Bankas1
(Koop Bank Ltd.) Mtidtirltigti'ne muhatap, 9 Subat 2011
tarih ve
TDKB.0.00.59/82/18-16/82/21-11/183 say1h yaz1smda da Sn. Ozyontim' tin imzas1
oldugu (Bkz.Ek. 40 syf.13) tespit edilmi~tir.
Sn.
Cemal
Ozyoniim'e
SAY.O.OO-B.7.00.104-111570
say•
ve
28.06.2011 tarihli yaztmiZ ile (Ek.39) konu destek odemesini itaya baglamasma
ili~kin izah1 sorulmu~ ve Sn. Ozyontim savunma yazumza cevaben Say1~tay'a ilettigi
05.07.2011 tarihli yaz1smda (Ek.40);
•

" ... Bahse konu Harcama Belgesi'nin sadece hayvan ba~ma odemeler i~in
degil; Dogrudan Gelir Destegi Odemeleri Hesap Kapatmas1 ... Bakanlar
Kurulu Kararlan'mn olmasi, gerekli olan yetkilerin ahndtgma dair olan
evraklar ile imzalarm tamam olmasi ve nihai odeme talimati olmamasi
nedenleriyle Hazine ve Muhasebe Dairesi Miidiirliigii'niin denetimlerini
tamamlayarak ivedi olan odemelerin hazir duruma getirilmesi i~in bahse
konu beige taraftmdan imzalanmi~tir ... ",

•

" ... K.T.Kooperatif Merkez Bankas1 nezdindeki .... Bakanhk hesabma
aktanlan 5,031,730.00 TL. benim gorevli olarak yurt d1~mda olmam
nedeniyle nihai odeme talimati Bakanhk Miiste~an Sn. Naz1m Ergene
tarafmdan imzalanarak odemeler iireticilere intikal ettirilmi~tir. Yurt
dt~mdan donii~iimii miiteakip odemelerde iki imza zarureti oldugundan
prosediiriin tamamlanmasi amaciyla 14.02.2011 tarihinde odeme talimatmi
ben de imzaladim.",

~eklindeki

ifadeleri ile konu odemeyi itaya baglama

gerek~elerini

denetime

sunmu~tur.

Yukanda belirtilen hususlar dikkate almdtgmda, Sn. Cemal Ozyontim'tin
17/1999 sayth Genel Muhasebe Yasas1'nm ita Amirlerine yiikledigi gorevleri
stralayan 7 (1) maddesinin;
" .... ita Amiri; btit<;ede ongoriilen belirli tahsisatlardan harcama yapdmasma izin
veren ve bu harcamalarm mevzuat .;en;evesinde kontroliinden sorumlu olan
~ahtstlr .... ",
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~eklindeki

hi.ikmi.i hilafma, 7/2008 sayth Yasanm Veteriner Dairesi'ne yi.ikledigi
"Ureticilerce yapilan beyanlann kontroli.ine ait listelerin gi.incellenmesine ili~kin
sorumlulugun" yerine getirilip getirilmedigine bakmadan ve/veya odemede yer alan
Uretici/hayvan varhklanna ili~kin kontroller yapthp yapilmadtgmt dikkate almadan,
2010666825 i~lem numarah harcama belgesini itaya baglamast ve Koop Bank. Ltd. ' e
konu odemenin geryekle~tirilmesine ili~kin 09.02.2011 tarihli aktarma yaztsma yetki
vermesi nedeniyle, devletin ugradtgt toplam 971,030.00 TL. tutanndaki haks1z
odemede sorumlulugu
oldugu
sonucuna
ula~Ilmi~
olup bu tutardan
Sn. Hi.iseyin Ataben ve Sn. Naznn Ergene ile mi.i~tereken ve mi.iteselsilen sorumlu
oldugu di.i~Uni.ilmektedir.

3.9.3. Bakanhk Miistesan Sn. Naz1m Ergene'nin Sorumlulugu.
Hayvan Ba~I Destek Odemesi kapsammda, Tanm ve Dogal Kaynaklar
Bakanhg1'nm K.T.
Kooperatif Merkez Bankast
Mi.idi.irli.igi.i' ne
muhatap,
9 Subat 20 11 tarihli aktarma yaz1smda (Bkz. Ek.40 syf.13 ), Bakanhk Mi.iste~an
Sn. Naztm Ergene' nin de imzasmm bulundugu gori.ilmi.i~ti.ir.
Sn. Naztm Ergene ' nin;
•

Konu edilen aktarma yaztsmt imzalayarak, hayvan varhklan giincel olmayan
iireticilere, hayatta olmadigi tespit edilen iireticilere ve KKTC vatanda~I
olmadiklan saptanan iireticilere, destek odenmesini ongoren listelerin
odenmesine yetki vermesi,

•

Veteriner Dairesi Mi.idi.iri.i Sn. Ataben'in 13.01.2011 tarihli, Bakanhga
muhatap yaz1smda (Bkz Ek.19 syf. 20);
odemeye ili~kin hayvan
varhklarmm giincellenmesi gerektigi ve iireticilere duyuru yap1larak
hayvan varhklanm bildirmeleri gerektigi, odemenin gerekli kontrollerin
yapdmasmm ardmdan olu~turulacak iiretici listeleri iizerinden yapdmasmm
daha dogru olacagm1 ifade etmesine ragmen, konu odemeyi itaya baglamasi,

Uzerine, SAY.O.OO-B.7.00.104-ll/569 sayt ve 28.06.2011 tarihli yaztmtz (Ek.41) ile
konu odemeye yetki vermesine ili~kin izaht ve eger var ise yasal dayanagt talep
edilmi~tir.

Talep yaznmza cevaben tarafnmza iletilmi~ olan 05.07.2011 tarihli cevap
yaztsmda (Ek.42) Sn. Ergene ozetle; Bakanlar Kurulu'nun hayvan ba~I destek
odemesine yetki veren K-290-2010 ve K-1439-2010 sayii1 kararlannda, odemelerde
Veteriner Dairesi Miidiirliigii verilerinin kullamlacagmm belirtildigi, amlan Daire
Miidiirliigii'niin 13.01.2011 tarihli yazilarmda sadece, bilgilerin giincel
olmad1gmm belirtilerek, ~ok onemli hatalar i~erdigi ve/veya ~ok eski donemlerin
verilerini i~erdigi ve/veya KKTC yurtta~I olmayan ki~ileri i~erdigi ve/veya destek
odeme tarihinde hayatta olmayan iireticilerin olabilecegi gibi hususlarm
belirtilmedigi, bahse konu Harcama Belgesi'ni Bakanhk Biit~e Kontrolorii ile
HMD Miidiirliigii Aritmetik Kontrol ve i~ Kontrol'den ge~mi~ olmas1 nedeniyle
onayladigm• ifade etmi~tir.
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Bu baglamda Sn. Naznn Ergene'nin;
•

Hayvan ba~1 destek odemesine ili~kin tireticilere ait verilerin dogruluguna ili~kin
denetimleri/kontrolleri, ilgi li Daire Mtidi.irli.igi.i' nden talep etmeden amlan
odemeyi ;

17/1999 sayth Genel Muhasebe Yasast'mn "ita Amirlerine" yiikledigi
gorevleri stralayan 7 (1) maddesinin;
" .... ita Amiri; btit9ede ongortilen belirli tahsisatlardan harcama
yaptlmasma izin veren ve bu harcamalarm mevzuat ~er~evesinde
kontroliinden sorumlu olan ~ahtsttr .... ",
htikmti hilafma ita baglayarak toplam 971,030.00 TL. tutarmdaki hakstz odemenin
ger~ekle~mesinden, Sn. Htiseyin Ataben ve Sn. Cemal Ozyontim ile mi.i~tereken ve
mtiteselsilen sorumlu oldugu sonucuna ula~tlmt~tlr.

3.10. Diger Hususlar
3.10.1. 71/2002 Saydt Yasa Hilafma Uygulama
71/2002 saydt "Tanmsal i~letme ve Ureticilerin Kaydt ve Uretimin
Desteklenmesi Yasast" tilkede yaptlacak tanmsal tiretimin planlanmas1, halkm
beslenmesi i9in gerek duyulan temel tirlinlerle i.ilke ekonomisi i9in i.iretimi ve ihracmda
yarar gortilen tanmsal tirtinlerin tiretimi ile ugra~an tireticilerin belirlenmesi ve bunlara
yapdacak tesvik ve destegin saptanmast ve diizenlenmesine iliskin esaslarm
d iizenlemesini ama~lamaktadtr.
Konu Yasanm
(2)'nci ftkralan aynen ;
"

"Ba~v uru"

yan

ba~hkh

8. maddesinin,

a~agtda

kaytth (1) ve

(1) Bu Yasa uyannca yapiiacak destekten veya Uretim riskine katktdan

Yararlanmak isteyen tireticiler dogrudan dogruya veya tiye olduklan
kooperatifler aracthgt ile Bakanhga yaziit olarak ba~vururlar.
(2) Dogrudan dogruya yaptlan ba~vurularda tireticilerden ilgili birlige tiye
olduklanna dair tiyelik belgesi aramr. Kooperatifler araciitgt ile yaptlan
ba~vurularda ise ilgili kooperatife tiye olmak yeterlidir ve herhangi bir
birlige tiye olma zorunlulugu aranmaz.",
bi9iminde

di.izenlenmi~tir.

Hayvan Ba~1 Destek Odemesi'ne ili~kin yaptlan incelemede, lireticilerin konu
destekten yararlanmak i9in amlan Yasayt ytirlitmekle gorevli olan Tanm ve Dogal
Kaynaklar Bakanhgt ' na herhangi bir ba~vuruda bulunmadtklan keza, ilgili
Bakanhgmda tireticilere ba~vuru yapmalan i9in 9agnda bulunmadtgt tespit edilmi~tir.
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Dolayts1yla a dianna destek odenmesi ongorlilen 3.907 lireticinin,
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 ' na, gerek dogrudan dogruya gerekse kooperatifler
aracthgtyla destekten yararlanmak ivin herhangi bir talepleri olmamasma ragmen
Bakanhkva destek odenmesi,
7112002 sayth Y asa hilafma uygulama olarak
degerlendiri lmektedir.

3.10.2. Ureticilerin Hayvan Varhklarma iliskin Beyanlar
Raporun daha onceki bollimlerinde de belirtildigi lizere, Veteriner Dairesi
Hayvan Kay1t Sistemi Veri Tabam, glincel bilgileri ivermemektedir. Konu ile ilgili
denetim slirdlirlillirken, denetime 1~1k tutmas1 aytsmdan hayvan varhklan ile ilgili
lireticilerce yap1lm1~ beyanlar denetime sunulmu~ olup, yaplian incelemede;
1. Dreticilere ait birvok beyamn, adt geyen Daire yetkililerine ne zaman teslim
edildigine ili~kin herhangi bir bilgi ve/veya belgenin mevcut olmadtgt,
2. Baz1 lireticilerce Hayvan Ba~1 Destek Odemesi sonras1 yap1hm~ olan
beyanlann da denetime sunuldugu,
3. Koyun -Kevi Tanunlama ve Kay1t Formlan ' na ekli liretici beyanlannm bir
klsmmm, lireticilere ait defter yapraklanna yaz1h oldugu ve bir k1s1m Form
lizerinde Daire yetkililerince "Glincellendi" ibaresi bulunmasma ragmen,
glincellemenin kimin tarafmdan ne zaman gervekle~tirildigine ili~kin bilginin
olmadtgi,
4. Denetime sunulan evraklann biryogunun herhangi bir tasniflemeye tabi
tutulmadan, dlizensiz ve ozensiz olarak denetime sunuldugu,
tespit

edilmi~tir.

Dolaytsiyla, konu beyanlar ve/veya Formlar; denetim amavlanna hizmet
edecek ~ekilde dlizenlenmedigi ve/veya eksik bilgi iverdigi ve KKTC genelinde hayvan
sayum dlizenlenerek, Beyan/Formalarda yer alan bilgiler fiili olarak tespit edildigi
cihetle, denetim kapsammda dikkate almmmm~tlr.

3.10.3. Ureticilerin Yiikiimliiliikleri
7/2008 sayi11 Hayvanlann ve i~letmelerin Tanunlanmas1 ve Kaydt Yasas1
hayvanlann ve i~letmelerin tammlanmasm1 ve kaydtm amavlarken, bunu
gervekle~tirecek olan Dairenin gorev yetki ve sorumluluklan ile "lireticilerin
yliklimllilliklerini" ve yliklimlUlUklerini yerine getirmeyen lireticilere uygulanmast
gereken yaptmm ile cezai kurallara ili~kin dUzenlemeleri de hliklne baglamaktad1r.
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ba~hkh

Bu <;er<;evede,
7. maddesi ile;

7/2008 sayth Yasa "Ureticilerin Yiikiimliiliikleri" yan

7. Ureticilerin yiikiimliiliikleri ~unlard1r:
1)
Kay1t zorunlulugu getirilen hayvanlann tammlanma ve kayJt i~lemlerini
yaphrmak;
2) Kay1t zorunlulugu getirilen hayvan tiirleri ile ilgili i~letmelerinin tammlanma ve
kay1t i~lemlerini yaphrmak;
3) Nakledilecek hayvanlarm hareket belgelerini hayvanlarla birlikte bulundurmak;
4)
Hayvanlar ile ilgili giincel kayitlan tutmak, kayJtlarla ilgili bildirimleri
tiiziiklerde belirtilen siireler i~erisinde Daireye bildirip gerekli i~lemleri yaphrmak
ve Daire tarafmdan talep edilmesi halinde giincel kay1tlan ibraz etmek;
~eklindeki htikmti ytirtirltige koyarken, ayni Yasanm "idari Para Cezalan" yan
ba~ltkh
edilmi~

12. maddesi ile "Su~ ve Cezalar" yan ba~hkh 13. maddesi de yukanya der<;
madde htiktimlerine uymayanlara uygulanacak cezalan belirtmektedir.

Y aptlan incelemelerde, tireticilerin Y as a geregi sorumluluklanm yerine
getirmedigi, Veteriner Dairesi Mtidtirltigti'ntin ise yasal ytiktimltiltigtini.i yerine
getirmeyen tireticilere yine Y asanm ongordtigti cezai mtieyyideleri uygulamaktan
imtina ettigi tespit edilmi~tir.
Bu baglamda Veteriner Dairesi Mtidi.irltigti' ni.in 7/2008 sayth Yasa ile
i.ireticilere yi.iklenen sorumluluklar hususunda tireticileri bilgilendirmesi, Yasada
belirtilenlere uymayan i.ireticilere ise yine Yasanm ongordi.igti cezalan uygulama yoluna
gitmesi gerektigi sonucuna ula~tlmaktadtr.

3.11. KKTC Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg•'nm Denetim Bulgularma
Cevab1
Say1~tay Ba~kanhgt , degi~tirilmi~ ~ekliyle

18/ 1978 sayilt Sayt~tay Yasas1 ' nm
27. maddesi geregi, Raporda yer alan denetim bulgulanm "Taslak Rapor" olarak
17 Agustos 2011 tarih ve SAY.O.OO-B.7.00.107-111680 sayth yaz1s1 (Ek.43) ekinde
KKTC Tamn ve Dogal Kaynaklar Bakanhgt ' na iletmi~ ve ilgili Bakanhk, cevaben
6 Eyli.il2011 tarih ve TDKB.0.00.-16/82/25-19/82/33-1111043 sayth yaztsmi (Ek.44)
tarafnmza sunmu~tur.
Konu cevap yaztsmdan Bakanhgm;
1) Raporda yer alan denetim bulgulanm teyit ederek tespitlere
bir itirazlanmn olmadtgi,

ili~kin

herhangi

2) Rapordaki tespitlerde belirtilen hakstz odemelerin ilgililerden geri almmast
i<;in <;ah~malar ba~latllacagt,
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3) Raporda yer alan hatalann dtizeltilmesi yonlinde <;ah~ma slirdtirdtiklerini ve
sorunlann <;ozlimline ili~kin Ba~kanhgnmz ile i s ti~are i<;inde olmak
istedikleri,
anla~tlmaktad1r.

4. SONUC ve ONERiLER
1)

Odenmesi itaya baglamm~ olan 5,031 ,730.00 TL. tutanndaki Hayvan Ba~1
Destek miktannm ne kadannm odendiginin tespit ve teyidi i<;in, ilgili
Bakanhk arac1hgtyla, Koop Bank. Ltd. ve Koy Kooperatitleri ' nce
ger<;ekle~tirilmi~ odemelere ili~kin odeme listeleri temin edilerek
incelenmi~ ve yaptlan incelemede, konu destek kapsammda toplam
4,315,250.00 TL. 'nin odendigi, 716,480.00 TL. tutanndaki destegin ise
henliz odenmedigi tespit edilmi~tir.

2)

Veteriner Dairesi Mtidtirlligli sistemine kay1th olan ve Hayvan Ba~1
Destek Odemesi ' ne esas te~kil eden 3.907 lireticiye ait kimlik bilgilerinin,
Ntifus Kay1t Dairesi Mtidtirlligli'nce incelenmesi sonucunda;
a) 942 lireticiye ait kimlik bilgilerinin Veteriner Dairesi
Mtidtirlligli kim1ik bilgileri ile uyu~mad1g1 ,
b) Destek kapsammda yer alan lireticilerin bir klsmmm hayatta
olmad1g1, bir k1smmm ise KKTC vatanda~1 olmayan ki~iler
oldugu,
tespit

edilmi~tir.

3)

3.907 Ureticiye ait yap1lan silme denetim sonucunda; hayvan ba~1 destek
ger<;ekle~tigi
tespit
edilmi~
olan
odemesi
kapsammda
4,315,250.00 TL. destek odemesinin 971,030.00 TL. 'smm, hakSIZ
olarak odendigi, odenmedigi tespit edilen 716,480.00 TL.'nm
Bakanhk verileri dikkate ahnarak odenmesi halinde 268,900.00 TL.
daha haks1z odemeye sebebiyet verecegi, dolayisiyla tarafimizca tespit
edilen ve odenmesine uygunluk verilen miktarlarm dikkate ahnarak
odeme ger~ekle~tirilmesi gerekmektedir.

4)

Haks1z yere odendigi

saptanm1~

olan 971,030.00 TL'den;

•!•
Odemeye esas te~kil eden listelerde yer alan bilgilerin
dogrulugunu teyit ettirmeden itaya baglanu~ olmas1 nedeniyle;
Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg1 Miiste~an Sn. Naz1m Ergene ile
Bakanhk Miidiirii Sn. Cemal Ozyoniim'iin,
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Gtincel olmayan hayvan varhg1 bilgileriyle, vefat etmi~
ile KKTC vatanda~I olmayan tireticileri i~erecek
~ekilde
veri
sunmu~
olan
Veteriner
Dairesi
Miidiirti
Sn. Htiseyin Ataben'in,
•!•
tireticiler

mii~tereken

ve

miiteselsilen

sorumlu

tutulmalan gerektigi
sonucuna ula~IImaktadir. Degi~tirilmi~ ~ekliyle 18/1978 sayiii
Say1~tay Yasas1'nm 22. maddesi geregi sorumluluk tutarmm ilgililere
Say1~tay' ca bildirimden itibaren 3 ay i~erisinde devlete veya bagh
bulunduklan kuruma sorumlularca yatinlmasi gerekmektedir. Bu
baglamda, sorumlu tutulan ilgililerin bu tutan oncelikle haks1z
odeme yapiian iireticilerden tahsil etme yoluna gitmeleri, tahsil
edilemeyen tutar bulunmas1 durumunda ise bu tutarm
Sn. Naz1m Ergene, Sn. Cemal Ozyoniim ve Sn. Hiiseyin Ataben'in
mti~tereken ve miiteselsilen devlete yat1rmalan gerektigi sonucuna
variimi~tir.

5)

Sn. Hiiseyin Ataben i~in Madde 4'te belirtilen sorumluluk miktarma
ilaveten, 7/2008 sayi11 "Hayvanlarm Ve i~letmelerin Tammlan mas•
Ve Kayd1 Yasas1" geregi; iireticilerin ve iireticilere ait hayvanlarm
kay1t ticreti olarak tahsil edilmesi gereken "Tammlanma ve Kay1t
Ucretlerinin" tahakkuk ve tahsilatm1 ger~ekle~tirmedigi cihetle,
denetime konu olan tiretici ve hayvan varhklan i~in tahakkuk ve
tahsil edilmeyen toplam 663,044.00 TL.'den de ~ahsen sorumlu
tutulmas1 gerektigi saptanmi~tir.
Degi~tirilmi~ ~ekliyle

18/1978 sayi11 Say1~tay Yasas1'nm 22. maddesi
geregi sorumluluk tutarmm ilgililere Say1~tay'ca bildirimden itibaren
3 ay i~erisinde devlete veya bagh bulunduklan kuruma sorumlularca
yatinlmasi gerekmektedir. Bu baglamda, Sn. Htiseyin Ataben'in bu
tutan oncelikle ilgili tireticilerden tahsil etme yoluna gitmesi, tahsil
edilemeyen tutar bulunmasi durumunda
ise bu
tutarm
Sn. Hiiseyin Ataben tarafmdan devlete yatinlmasi gerektigi sonucuna
vanlmi~tir.

Aynca;
1)

Veteriner Dairesi Miidiirliigii'niin;
a) KKTC genelinde ger~ekle~tirilmi~ olan hayvan iireticilerine
ait fiili say1m sonu~lanm ivedilikle sistemine kaydedip
verilerini giincelle~tirmesi,
b) 7/2008 say III Y a sa ve bu Y asa tahtmdaki tiiziiklerde yer
alan hiikiimler geregi, sorumlulugunda olan tireticiler ile
ilgili; kayit, i~lem, bunlarla ilgili ticret tahakkuk ve tahsilat
ile denetimleri yapmas1 ve bunlara ili~kin raporlan dtizenli
olarak hazirlamasi,

28

c) Yine 7/2008 sayii• Yasa ve amlan Yasa tahtmdaki
tiiziiklerde belirtildigi iizere, iireticilerin uymakla yiikiimlii
olduklan i~lemleri takip edip bunlara uymayan iireticiler
i~in ilgili Y as ada belirtilen ceza maddelerini uygulama
yoluna gitmesi,
d) Gerek "Tammlanma ve Kay1t Ucretlerinin" tahakkuk ve
tahsilatma, gerekse hayvan kay1t sisteminde yap1lacak olan
giincellemelere ili~kin bilgi ve belgelerin Ba~kanhgimiza
iletmesi gerekmektedir.

2)

Tanm ve Dogal Kaynaklar Bakanhg•'nm;
a) Raporda belirtilen husus ve bulgulan dikkate alarak haks1z
odeme yapilmi~ olan iireticilerden ilgili tutarlan tahsil etme
yoluna gitmesi,

b) ilgili odeme kapsammda olup, odeme tarihinde hayatta
olmayan iireticilere, vefat etme tarihlerinden sonra DGD
kapsammda herhangi bir destek odemesi yapihp
yapilmadigm• tespit etmesi ve eger var ise bu tutarlann
kimler tarafmdan ahndigmi belirleyerek geri almasi,

c) KKTC vatanda~I olmadigi halde iiretici kaydedilmi~ ve
destek odemesi yapilmi~ oldugu tespit edilen iireticilerin bu
tarihten once DGD ad1 altmda herhangi bir odeme alm1~
olmas1 durumunda ilgili tutarlarm da geri ahnmast ve
sonucun Say1~tay Ba~kanhgt'na teyit edici bilgi ve belgeler
ile sunmas1,
d) Kendine bagh Miidiirliiklerinin mevzuatlarmda belirtilen
i~levlerini tam ve eksiksiz olarak yaptp yapmad1klanm
daha etkin bir ~ekilde kontrol etmesi gerektigi sonu~larma
vanlmi~tJr.

3)

Niifus Kay•t Dairesi Miidiirliigii'nce;

a) Oliim belgesi verilen bazt iireticilerin hayatta oldugu sonucuna
ula~Ildtgi, dolayisiyla hayatta olup olmadiklan konusunda
~eli~en bilgilere ula~IIan iireticiler i~in Polis ara~ttrmast
gerektigi ve konu ara~ttrma akabinde elde edilecek bulgularm
"hakSIZ odendigi tespit ediJen destek odemesi miktanm"
degi~tirebilecegi
cihetle
Ba~kanhgimiza
sunulmasi
gerekmektedir.
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b) Oliim belgesi verilmesine ragmen, yine ayni Daire tarafmdan
hayatta olduklarma dair bilgi verilen iireticiler ile destek
odemesi ger~ekle~meden once vefat etmelerine ragmen,
adlarma ongoriilen destegin "yakmlan tarafmdan tahsil
edildigi" belirtilen iireticilere ili~kin, Polis soru~turmas1
ger~ekle~tirilmesi ve elde edilecek bilgilerin Ba~kanhgimiza
iletilmesi,

c) Baz1 iireticilere ait kimlik bilgilerinin amlan Daire tarafmdan
a~Iklanmayan neden/nedenlerden dolay1 hatah olarak denetime
sunuldugu saptanm1~ olup, konu kimlik bilgilerinin NKD'nce
tekrar incelenerek konuya ili~kin tespitlerin Ba~kanhgimiza
iletilmesi gerekmektedir

Sayg1 ile bilgilerinize arz olunur.
(

c&Ntxs-qj
Sibel NAMi

Ebru AKBI<;AK

Denet~i

Denet~i
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