
101/103/302 NOLU TEDBİRLERİN BAZI ALT 
TEDBİRLERİNDE  

BAŞVURU EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

IPARD PROGRAMI’NIN SÜREGELEN DEĞERLENDİRMESİ

17/06/2015 1



SUNUM AKIŞI

2

1- İş Tanımı
2- Araştırmanın Dayanağı

o Amaç
o Sektörel Kapsam
o Coğrafi Kapsam
o Hedef Grup ve Paydaşlar
o Araştırma Soruları
o Yöntem
o Metodolojik Kısıtlar ve Problemler

3- Araştırma Sonuçları
4- Programın Uyarlanmasına Yönelik Tavsiyeler

17/06/2015



İŞ TANIMI

317/06/2015

İş Tanımı Gereklilikler 

• 101, 103, 302-1/3, 302-2/2 ve 302-4 sektörlerinde başvuru azlığının
nedenlerinin ve fon emiliminin önündeki engellerin araştırılması

• Araştırmanın seçilecek  12 ilde yürütülmesi

• 12 Odak Grup Toplantısının gerçekleştirilmesi

• Minimum 150 adet yüzyüze anket

• Araştırma sorularına (Tedbirlerin Kapsamı, Yapısı, Tanıtımı ve Uzman Desteği 
Yeterliliği) cevaplar ve öneriler

Uygulama

• GTHB ile koordinasyon içinde yüzyüze görüşmelerde 302 alt sektörlerine, odak
grup toplantılarında ise 101 ve 103 alt sektörlerine yoğunluk verilmiştir.

• İllerin ilgili sektörlerdeki faaliyet ağırlıklarına göre GTHB ile koordinasyon içinde
12 il belirlenmiştir.

• Her ilde 1 adet olmak üzere 12 tane Odak Grup Toplantısı yapılmıştır.

• Potansiyel faydalanıcılar ile 172 adet yüzyüze görüşme yapılmıştır.

• 38 adet danışman firma ile yüzyüze ve çevrim içi anket yapılmıştır.

• Analiz sonuçları ve elde edilen bulgular araştırma sorularına cevap şeklinde
verilmiştir.
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IPARD I Programı kapsamında;

• Tedbir 101 altında yer alan küçük çiftçilerin IPARD Programına başvuru
sayısının azlığının nedenlerinin

• Tedbir 103 altında gıda işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerin
önündeki engellerin

• Tedbir 302-1/3, 302-2/2, 302-4 altında başvuru oranlarının düşük olması
ve fon kullanım oranlarının sınırlı olmasının nedenlerinin

tespit edilmesidir.

17/06/2015

ARAŞTIRMANIN AMACI
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SEKTÖREL KAPSAM

101 – Üretim
101-1 Süt üretimi yapan işletmeler (7-9 ineği olan küçük çiftçiler)

101-2 Et üretimi yapan işletme (20-30 baş hayvanı olan
küçükçiftçiler)

103 – İşleme
103-1.1 Süt ürünleri işleme
103-2.1 Et ürünleri işleme
103-3 Meyve, sebze işleme
103-4 Su ürünleri işleme

302 -1.3 Süs bitkisi üretimi
302-2.2 El sanatları
302-4 Kültür balıkçılığı

17/06/2015



COĞRAFİ KAPSAM
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Ankara – Isparta - Tokat - Elazıg - Burdur - Malatya - Şanlıurfa –

Denizli - Bursa – Manisa- Konya - Mersin    

17/06/2015



COĞRAFİ KAPSAM

717/06/2015

Tedbir Kodu İl Grupları

101-1 Süt üretimi yapan işletmeler (7-9 ineği
olan küçük çiftçiler)

Bursa, Manisa, Denizli, Burdur, 
Isparta, Konya, Mersin, Ankara, 
Tokat, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa

101-2 Et üretimi yapan işletme (20-30 baş
hayvanı olan küçük çiftçiler)

103-1.1 Süt ürünleri işleme

103-2.1 Et ürünleri işleme

103-3 Meyve, sebze işleme

103-4 Su ürünleri işleme

302 -1.3 Süs Bitkisi Üretimi Isparta, Tokat, Bursa, Konya, 
Manisa, Ankara, Mersin

302-2.2 El Sanatları Bursa, Manisa, Denizli, Burdur, 
Isparta, Konya, Mersin, Ankara, 
Tokat, Elazığ, Malatya,  Şanlıurfa

302-4 Kültür Balıkçılığı Isparta,Tokat, Elazığ, Burdur, 
Malatya, Şanlıurfa,  Denizli
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Hedef Grup:

1. IPARD Programına başvurmayı düşünebilecek ancak henüz başvuruda
bulunmamış potansiyel başvuru sahipleri

2. IPARD Programına daha önce başvurmuş ama projesi red ya da fesih
edilmiş faydalanıcılar

3. IPARD Programı için işletme ve şahıslara danışmanlık sağlayan şirketler

Paydaşlar:

1. Meslek Odaları
2. Esnaf Odaları
3. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
4. Potansiyel faydalanıcılar ve/veya daha önce başvuru yapmış olan şahıs

ve işletmeler

HEDEF GRUP/PAYDAŞLAR

17/06/2015
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ARAŞTIRMA SORULARI

17/06/2015

• Tedbirlerin kapsamı potansiyel başvurucuları elverişsiz /yetersiz kılacak ölçüde sınırlıyıcı mı?

Tedbirlerin Kapsamı

• Programda öngörülen işlemler ve gerekliliklerin zorlayıcı olması potansiyel başvuru yapacakların
cesaretini mi kırıyor?

Tedbirlerin Yapısı

• Potansiyel başvuru sahipleri tedbirler ve sağlanan faydalar açısından yeterli ölçüde
bilgilendirilmiş mi?

Tedbirlerin Tanıtımı

• Potansiyel başvuru sahipleri program başvurusu için yeterli destek alabiliyorlar mı? Alamıyorlarsa
neden?

Yetersiz Uzman Desteği
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YÖNTEM

17/06/2015

Saha Çalışması

Potansiyel Faydalanıcılar 
İle Yüzyüze Anketler

Danışman Firmalar İle  
Yüzyüze Anketler

Danışman Firmalar İle 
On-Line Anketler

Odak Grup Toplantıları

Anket çalışmalarında 302 tedbiri altında yer alan sektörlere (süs bitkileri,

el sanatları ve su ürünleri yetiştiriciliği), Odak Grup Toplantılarında ise

101 ve 103 tedbirlerinde yer alan sektörlere ağırlık verilmiştir.
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Örnek Hacmi ve Seçim Kriteri

İllerin farklı sektör ağırlıklarına sahip olmaları nedeniyle il düzeyinde

yapılan değerlendirmeler baz alınmıştır. GTHB, İl Tarım Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve

Meslek Odalarından alınan işletme listeleri üzerinden

 İllerdeki işletmelerin sektörel düzeyde dağılımları

 Kapasite özellikleri

 IPARD Programına başvurma potansiyeline sahip olmaları

 Programa katılmayı düşünüp ancak henüz başvurmamış olmaları

YÖNTEM

17/06/2015

Potansiyel Faydalanıcılar Danışmanlık Firmaları

Ankara 11 14

Konya 13 5

Mersin 13 3

Isparta 20 -

Burdur 12 1

Denizli 19 1

Manisa 11 2

Bursa 12 4

Malatya 14 3

Şanlıurfa 13 2

Tokat 21 1

Elazığ 13 2

Toplam 172 38
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Kısıtlar

 Potansiyel faydalanıcı olarak adlandırılan kitle ve danışmanlık firmalarının sayıları net

bilinmediğinden araştırma kapsamında örneklem hatalarını hesaplamak mümkün

olmamıştır.

 Araştırma kapsamında yüz yüze görüşmeler örnek seçiminde ağırlık 302 tedbirine verilmiş

iken, odak grup toplantılarına 101 ve 103 tedbirlerinden faydalanabilecek sektör

temsilcilerinin katılımına önem verilmiştir.

 Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, il ve sektör bazında tahmin verecek kadar

yeterli sayıda örnekten oluşmamaktadır.

 Danışmanlık firmaları ile yapılan görüşmelerin temsiliyeti sınırlıdır.

 Araştırma kapsamında çıkan sonuçlar, Odak Grup Toplantıları ve yüz yüze görüşmeler

kapsamında sorulan sorular ile sınırlıdır.

 Araştırma sonuçları Mayıs 2015 tarihine kadar olan görüşlerden oluşmaktadır.

Problemler

 Saha çalışmasının kısa bir süreçte gerçekleşmesi gerekliliğinden dolayı, bazı illerde Odak

Grup Toplantılarına paydaş katılım oranı istenilen düzeyden düşük kalmıştır, fakat katılım

genel anlamda tatmin edici olmuş ve önemli veriler toplanmıştır.

 Paydaşların ve potansiyel faydalanıcıların bir kısmının IPARD Programı hakkında ayrıntılı

bilgi verecek düzeyde bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür

METODOLOJİK KISITLAR VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI-Tedbirlerin Kapsamı 

Kriterler faydalanıcıyı 
zorluyor

Belge fazlalığının uğraştırıcı olması ve temininin uzun sürmesi

Ruhsat alımında, arazi kiralamada zorluk yaşanması

Tapu belgesi sunumunda zorluk yaşanması

Üretim kriterleri/sınırlamalarının yatırımcıya uygun gelmemesi (101-103 tedbirleri 
için)

Faydalanıcı öz 
finansmanı 
sağlayamıyor/ yatırım 
karlı gelmiyor

Öz kaynak payının çok yüksek bulunması

Yararlanıcının tüm işleri yaptırmak için yeterli kaynak bulamaması 

Proje için istenen teminatın bulunamaması

İstediği harcama 
kalemleri İçin destek 
alamıyor 

Arsa ve Tapu Tahsisi/Alım maliyetlerinin çok yüksek gelmesi

Hayvan ve yem alım maliyetlerinin çok yüksek gelmesi (101tedbiri için)

Bitki ve Tohum alımının maliyetli olması nedeniyle çiftçinin cesaret edememesi

Zirai mücadele ve hayvan hastalıkları için masrafların yük olması (101 tedbiri için)

Dosya hazırlık maliyetlerinin çok fazla olması

İstediği sektör
programda yer almıyor.

Örtü Altı Meyve Sebze üretimi yapmak istenmesi (103 tedbiri için)

Güneş Panellerinin destek kapsamına alınmasının istenmesi 

Organik tarım desteğinin istenmesi (103 tedbiri için)
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI-Tedbirlerin Yapısı 

İhale sistemi problem 
yaratıyor

3 Teklif zorunluluğu tedarikçinin daha az sayıda olduğu durumlarda problem yaratıyor 

Yatırımcının kendi yapabileceği işleri ihalesiz yapamıyor olması masrafı arttırıyor

Tedarikçilerin Proje adı duyulduğunda uygun fiyat vermemesinin masrafları arttırması

Ödeme usulleri 
yatırımcıyı zorluyor

Ön ödeme yapılmaması yatırımcının ödeme gücünü zorluyor

İş bitimlerinde taksitli ödeme olmaması yatırımcıyı zorluyor(250.000 Avro’nun altı 
yatırımlar için)

Başvuru kabul süreci 
yatırımcıyı sıkıntaya 
sokuyor

Yatırımcı Proje Ön Onay Almadan Dosya Masrafı Karşılama Riskini Göze Alamıyor olması

Belki de Kabul edilmeyecek bir proje için çok zaman harcanıyor olması 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI-Tedbirlerin Tanıtımı 

Tanıtım kapsamı ve 
sıklığı yeterli değil.

Faydalanıcı kitlesine tamamen ulaşılmıyor olması

Alt Sektör düzeyinde de bilgilendirme yetersiz

İlçe/köy düzeyinde bilgilendirme yetersiz

Kriterler ve uygulama usullerinin yatırımcılara  detaylı anlatılmaması

Çağrılar hedef kitleye 
ulaşmıyor.

Çağrıların geç duyuluyor olması Çağrı Duyurularının SMS ya da Internet yoluyla 
yapılıyor olması ve küçük çiftçinin bu kanalları kullanamaması

Faydalanıcılar programı 
KOBİ’ler için iyi bir 
destek olarak görmüyor.

Küçük Çiftçi şartların zor ve  işin karlı olmadığı algısına sahip

Programın Parası Olan Büyük İşletmelere yönelik olduğu yerel üreticileri 
gözetmediği algısı hakim
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI-Uzman Desteği Yeterliliği 

Danışmanlık firmaları ile 
ilgili sorun yaşanıyor.

Firma sayısının az olması tekelleşme yaratıyor faydalanıcının fazla alternatifi 
yok

Danışman Firmalar için ücret ve ödeme politikasının olmaması

Danışman firmaların coğrafi ve sektörel bilgi yetersizliği

Danışman firmalara güven duyulmaması

TKDK’lar ile ilgili sorun 
yaşanıyor.

Bölgeye ve alt sektörlere  hakim uzman desteğinde sıkıntı yaşanıyor olması

Detaylı ve/veya alt sektör bazlı bilgilendirmenin yetersiz olduğu algısı

İletişimde resmiyet problemleri ve başvuru süreçlerine ilişkin ayrıntılı 
bilgilendirmenin yetersiz olduğu algısı 



17/06/2015 17

 Başvuru Belge Şartlarının (ipoteksiz tapu, ruhsat, arazi tahsis, ÇED raporu vb.) küçük

işletmeler ve özellikle çiftçi/şahıs/aile işletmesi için daha esnek yapıda düzenlenmesi

 101 ve 103 tedbirlerindeki başvuru kriterlerinin kırsalın coğrafi ve demografik ve ekonomik

yapısına göre bölgeler ve iller özelinde belirlenmesi ve/veya belirli şartlar altında esnek

yapılandırılması

 Eş finansman oranlarının kırsaldaki öncelikler dikkate alınarak küçük yerel üretici ve

yetiştiricilere avantaj sağlayacak şekilde düzenlenmesi

 Bütçe uygulama esaslarında, özellikle ödemelerin, yatırımcının ön finansman zorluğu

yaşamalarının önüne geçmek için ön ödeme ve taksitlendirme şeklinde yapılandırılması

 Projelerde mevcut ihale sisteminin, yatırımcının pazarlık imkanlarını engellemeyecek şekilde

düzenlenmesi

 Başvuru sürecinde yatırımcıdan istenen belgelerin temini konusunda yatırımcının yükünün

(birçok kuruluştan belge talep ve onay temini) ilgili kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak

kolaylaştırılması yönünde tedbirler alınması

 Proje dosya hazırlama sürecinin ön onay sonrası başlatılarak, tüm resmi işlem, evrak temini

ve proje yazımı gibi çalışmalar için yeterli süre kalacak şekilde ayarlanması

ÖNERİLER- Program Yapısı
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Program Aktörlerinin Organizasyonu ve Görev Tanımları

 TKDK bünyesinde özellikle bölgeye özel sahaya yönelik ekonomik ön fizibilite çalışması

yürütebilecek nitelikte sektör uzmanlarının istihdam edilmesi

 Başvuru belgelerinin teminini kolaylaştırmak için kurumlar arası koordinasyon ve mevzuat

uyum çalışmalarının yürütülmesi

 IPARD Programı kapsamında proje yazan danışman firmaların sistematik olarak eğitimi ve

bilgilendirilmesi ve sektörel bazda sertifikalı uzman çalıştırma koşulunu sağlamaları yönünde

tedbirler alınması

 IPARD Programı kapsamında faaliyet gösteren danışmanlık firmalarına yönelik akreditasyon

sisteminin getirilmesi ve bu yönde kapasite geliştirici eğitimlerin sağlanması

 İl Tarım Müdürlüklerinde IPARD Program detayları hakkında bilgili sektör uzmanlarının

istihdam edilmesi

ÖNERİLER- Program Yönetimi
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Program Aktörlerinin Organizasyonu ve Görev Tanımları

 Meslek Odaları ve Birlikleri ile gerek TKDK gerekse İl Tarım Müdürlükleri arasında iletişim

kanallarının (yerel ihtiyaçların belirlenmesi, Program eğitimi, çağrı dönemleri bilgilendirme

vb.) etkin kullanılması

 TKDK ve İl Tarım Müdürlüklerinin yatırımcının ihtiyaçları ve teknik destek beklentilerini

karşılama yönünde koordinasyon içinde bulunması

 TKDK ve İl Tarım Müdürlükleri tarafından periyodik olarak (çağrı öncelerinde) yerel düzeyde

durum analizi ve paydaş analizi yapılması

 Danışman firmaların, yüksek fiyat belirlemeleri ve peşin tahsilat yapmalarının önüne geçmek

için IPARD Programı kapsamında proje yazım bedelleri ve ödeme şekillerinin standart altına

alınması

 Danışman firmaların proje ret nedenlerine bağlı olarak riski paylaşmalarının sağlanması.

ÖNERİLER- Program Yönetimi
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Program Tanıtımı

 Program hakkında bilgilendirme, eğitim ve çağrı duyurularının en küçük

yerel üretici /yetiştiricinin mevcut haber alma kanalları (yerel TV, köy ve

ilçelerde broşür, afiş, meslek odaları ve birliklere duyuru vb.) yoluyla da

yapılması

 Tanıtım ve bilgilendirmelerin programın kapsadığı tüm alt sektörler bazında

olması ve ayrıca başvuru ve uygulama usulleri hakkında daha detaylı

olması yönünde tedbirler alınması

 Program tanıtımı ve eğitimleri planlanırken, her bölge için gelişmiş olan

sektörlere yönelik çalışmalara odaklanması

 IPARD Program yayım çalışmalarının küçük çiftçinin programı daha kolay

anlayabileceği şekilde sürdürülmesi

ÖNERİLER- Program Yönetimi
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PROGRAM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 6 aylık ve/veya yıllık olarak paydaş toplantılarının düzenlenmesi ve potansiyel başvuru

sahiplerinin mevcut beklenti, sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilerek il düzeyinde raporlanması

 Periyodik olarak bağımsız değerlendirmelerin yapılması

 Onay alan ve/veya uygulanan projelerin orta ve uzun dönemde etki değerlendirmelerinin

yapılması

 Gerek tedbirler altında hedef proje sayıları belirlenirken, gerekse programın izleme

değerlendirme çalışmaları aşamalarında kullanılmak üzere sektörel bazda IPARD başvuru

kriterlerini karşılayan işletmelerden oluşan sağlam bir “adres çerçevesinin” oluşturulması

ÖNERİLER- Program İzleme ve Değerlendirme
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Teşekkürler


