IPA ve IPARD Programı
Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA): aday ülkelerin AB’ye
üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine yönelik projelerin desteklenmesi için oluşturulmuş mali
bir araçtır. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına
uyumu ve bu uyum için gerekli idari
kapasite oluşturulmasını hedefler.
Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA)’nın 2007 – 2013 yıllarını kapsayan I. Kırsal Kalkınma Programı
(IPARD) tarım, hayvancılık, gıda,
balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere,
üreticilere, kooperatiflere ve üretici

birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlamıştır.
IPA’nın 2014 – 2020 yıllarını kapsayan II. Dönemi de I. Dönemin devamı niteliğinde olup, ülkemizin
AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde
yürütülecektir.

IPARD Programı kapsamındaki
yatırımlar, Avrupa Komisyonu
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

LEADER Yaklaşımı
LEADER: Kırsal Ekonomik Kalkınma için Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar
Fransızca “Liason Entre Actions
pour le Developpement de l’Economie Rurale” sözcüklerinin baş
harflerinden oluşan “LEADER” ifadesi, Türkçe’de “kırsal ekonominin
kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar” anlamına gel-
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mektedir. LEADER yaklaşımı, kırsal
kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal
topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulmuş bir
yöntemi ifade etmektedir.
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LEADER Yaklaşımının Amacı

IPARD Programının Kapsamı

•

Program kapsamındaki 42 ilde;
Aşağıda yer alan alanlara destek
verilmektedir.

•

•

•

•

Tarım, turizm, kültürel miras,
hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün
bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını arttırmak,
Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal
alanların sosyal, ekonomik ve
çevresel olarak iyileştirilmesine
destek olmak,
Yerelde henüz kullanılmayan
yerel kaynak ve potansiyelden
yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek,
Kırsalda yaşayanların yerel
kalkınma süreçlerine gerçek
anlamda katılmalarını desteklemek,
Kırsal toplulukların daha büyük
topluluklarla entegrasyonunu
kolaylaştırmak.

•
•
•
•
•
•
•

Tarımsal İşletmelere Yatırım
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
Tarım-Çevre, İklim, Organik
Tarım
Yerel Kalkınma Stratejilerinin
uygulanması (LEADER Yaklaşımı)
Kırsal Altyapı Hizmetleri
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
Teknik Destek
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LEADER; Yerel kalkınma yöntemlerinden biridir. Yerel ortaklık aracılığıyla
belirlenmiş bir strateji çerçevesinde, yerel ihtiyaçlar için projelerin tasarlanıp
uygulanması yoluyla kırsal problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olur.

LEADER Yaklaşımının Temel Özellikleri
Yerel kalkınma stratejilerinde çok
sektörlü tasarlama ve uygulama

Alan bazlı yerel kalkınma
stratejileri

Yerel kamu-özel ortaklıkları

LEADER
Yaklaşımı
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Yenilikçi yaklaşım

Tabandan tavana yaklaşım
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İşbirliği
Şekil 1. LEADER Yaklaşımının yedi temel özelliği
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YEG 4
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LEADER yaklaşımı ile daha geleneksel kırsal politika YEG
tedbirleri
arasındaki
6
fark, LEADER yaklaşımının ‘ne’ yapılması gerektiğini değil,
‘nasıl’ gelişme
YEG 7
sağlanacağını belirlemesidir. LEADER yaklaşımının ana unsurları AB tarafından tanımlanmıştır. Yukarıdaki yedi temel özellik, LEADER yaklaşımı
için anahtar öneme sahiptir. Her bir özellik tüm uygulama sureci boyunca
diğer bir özelliği tamamlamakta ve onu olumlu yönde etkilemektedir:
YEG 7

LEADER Alanının Özellikleri
yerel
kimlik

önceden
belirlenmiş
sınırlar
10.000 ila
150.000
nüfus
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kırsal
karakter
homojen
yapı

yerel
kaynaklar

Avrupa Birliği’nde LEADER
LEADER ilk olarak 1991 yılında
kırsal kalkınma için yenilikçi pilot
projeleri teşvik eden toplumsal
bir girişim olarak oluşturulmuştur.
LEADER topluluklara, kendi geleceklerini oluşturmada aktif rol oynayabilmeleri için gerekli araçları
sağlamaktadır.
LEADER yaklaşımı, kırsal alanlardaki insanları, tarımsal üretimde
ve ürünlerin pazarlanmasında, sürdürülebilirlik, yaşlanan nüfus, istihdam olanaklarının kısıtlı olması gibi
sorunların üstesinden gelmeleri
için yeni yollar bulmaları konusunda teşvik etmektedir.
LEADER yaklaşımı, diğer AB politikalarını ve ulusal programları
tamamlayıcı bir araçtır. Örneğin

LEADER faaliyetleri, kırsal alanların sadece LEADER fonlarına değil
başka kaynaklara da ulaşmaları ve
kullanmaları konusundaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmektedir. Bu çerçevede, projelerin
desteklenmesi yoluyla, yerel kaynakların etkinleştirilmesini sağlamaktadır.
LEADER aynı zamanda kırsal ekonomiyi, hayat kalitesini, çevre ve
kültürel mirası, kırsal turizm geliştirmeye, mimarinin ve tarihi binaların rehabilite edilmesine, yardımcı
olur. Böylece; kırsal alanların ihtiyaçlarını karşılayacak kırsal politikaların oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle LEADER yaklaşımı,
AB kırsal kalkınma politikasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Yerel Eylem Grubu
Yerel Eylem Grubu (YEG), bir tüzüğe bağlı olarak ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapan ve aynı
kırsal alanda yaşayan paydaşlardan
oluşur.
YEG aşağıdaki üç sektörden temsilcileri içerecektir.
• Kamu Sektörü (yerel yönetim,
kamu kurumları),
• Ticari/Ekonomik Sektör (çiftçi
kuruluşu temsilcileri, kooperatifler, şirketler v.b.),

•

Sivil toplum kuruluşları (çevre
koruma kuruluşları, bölgenin
ekonomik, sosyal ve çevresel
konularıyla ilgili gönüllüler).

Bir kamu-özel sektör ortaklığı
olan ve Dernekler Kanununa
göre resmi olarak tescil edilen
YEG, hazırladığı yerel kalkınma
stratejisi doğrultusunda tüm
kalkınma sürecini yönetir.
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Yerel Kalkınma Stratejisi
Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) belli
bir alanda insanların ihtiyaçlarına
cevap vermeye, yerel kaynakların
daha etkin kullanımına, faaliyetlerin bütünleştirilmesine ve bölge
hakkında ortak vizyona odaklanır.
YKS; Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından hazırlanır ve grubun ilerdeki yıllarda nasıl çalışacağını ortaya
koyar. YKS, YEG’in kendi bölgesindeki sorunları analiz etme ve çözümlerini belirlemede önemli bir

belgedir ve katılımcı bir anlayışla
oluşturulmalıdır. Strateji, Türkiye
için IPARD Programı’nın gereklerini
ve hedeflerini göz önüne almalıdır.
YEG üyeleri stratejinin oluşturulması çalışmalarına, bilgilendirme
toplantıları ve seminerler aracılığıyla yöre halkının katılımını sağlayarak, yörenin kapsamlı bir analizi
ile yeni kalkınma fikirlerini ortaya
çıkarır.

TÜRKİYE’DE LEADER
Deneyimi
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LEADER Yaklaşımı, sürdürülebilir
kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında yerel katılımcılığı teşvik etmek suretiyle, gelecekteki kırsal politikaların önemli
bir aracı olacaktır. Bu yaklaşım,
aday ülke olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve
kırsal kalkınma politikasının uygulanabilmesi için hazırlanmış olan
IPARD Programında yer alan “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı” tedbiri
kapsamında desteklenecektir.

pasitenin güçlendirilmesi ve uygulama için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için “IPARD
Kapsamında LEADER Tedbirinin
Uygulanmasına Destek Eşleştirme
Projesi” gerçekleştirilmiştir. Eşleştirme Projesi Fransa, Türkiye ve Polonya’nın işbirliği ile uygulanmıştır.
Proje ile LEADER tedbirinin uygulanması için yasal, kurumsal ve teknik konular analiz edilmiş ve yerel
eylem gruplarının kurulmasına yönelik gereklilikler belirlenerek pilot
alanlarda çalışmalar yapılmıştır.

Türkiye’de LEADER Yaklaşımının
uygulamasına yönelik pilot çalışmalar dışında bir deneyimi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(GTHB) tarafından, kurumsal ka-

Proje kapsamında, pilot uygulama
alanı olarak Çorum ve Şanlıurfa illerine ait İskilip ve Birecik ilçeleri
belirlenerek iki farklı yerel eylem
grubu kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye’nin

kuzeyi ve güneyindeki bu kırsal
alanlar, sahip oldukları yerel ürünler ve turizm potansiyelleri nedeni ile seçilmiştir. Söz konusu pilot
YEG’ler, yerel ortaklığa dayalı bir
yerel stratejinin ayrıntılı bir şekilde
hazırlanmasını çok faydalı bulmuşlardır.
Pilot uygulamaların genel amacı
il ve ilçe düzeyinde LEADER yaklaşımı kapsamında bilgi ve beceri
sahibi olmak ve sağda belirtilen
amaçlara ulaşmaktır:

•

•
•

•

•

Kırsal alanlardaki yerel kalkınma sorunlarını çözebilecek
kamu/ özel sektör işbirliğinin
oluşturulması (YEG)
Kamu/Özel işbirliğine yasal
statü kazandırılması,
Pilot YEG’ler için yerel paydaşlarla birlikte bölgesel
analiz ve GZFT analizini de
içeren taslak yerel kalkınma
stratejilerinin hazırlanması
YEG bölgelerinde potansiyel
faydalanıcıların proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi
YEG’lerin kurulmasına ilişkin
kuralların belirlenmesi

Fotoğraf: Mehmet Özdemir - Trabzon
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2014-2020 Programlama Döneminde LEADER:
LEADER tedbiri için ayrılan fonlar,
Avrupa Birliğinden yetki devrinin
alınması ile kullanılmaya başlanılacaktır.
•

•

Ağustos 2015-Mart 2016 tarihleri arasında uygulanan
“LEADER Yaklaşımı Kapasite Geliştirme Projesi” ile
kısa dönemli uzman olarak
yerel düzeyde çalışacak 27
yerel kalkınma rehberi (animatör) eğitilmiştir.
LEADER tedbiri için ilk aşamada; Amasya, Çanakkale,
Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu ve Samsun
illerinde farkındalık yaratma
çalışmaları
başlatılacaktır.
Bu illerin kırsal alanlarında
LEADER Yaklaşımına yönelik
olarak, yerel eylem gruplarının oluşturulması, yetenek
kazandırma, eğitim vb. kapasite oluşturma faaliyetleri
eğitilmiş olan yerel kalkınma
rehberleri tarafından yürütülecektir.

•

•

Desteklenecek YEG ve YKS’lerin seçim prosedürleri ve kriterleri, GTHB ile TKDK tarafından yapılacak kapsamlı
bir tanıtımla duyurulacaktır.
2016 yılı sonrası için; YEG’ler
tarafından hazırlanan YKS ile
uyumlu projeler IPARD Programı kapsamında desteklenecektir. LEADER tedbiri
IPARD Programı kapsamında
detaylı olarak açıklanmıştır.

Türkiye’de LEADER yaklaşımı,
Farklı sektörler arasında sinerji
yaratarak; yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını
sağlayarak, yerel aktörler aracılığı ile oluşturulan yerel kalkınma
stratejilerinin farklı destekleme
programları arasında sağlayacağı koordinasyon ile kırsal alanın
sorunlarının çözümüne katkıda
bulunacaktır.
Kapak sayfası fotoğrafları;
Üst: Mehmet Haras – Kırklareli
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Alt: Muhammet Ceylan - İstanbul
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Daha Fazla Bilgi için:

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
Telefon: +90 312 258 79 39 -93
http://ipard.tarim.gov.tr/

Bu broşür Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir. Bu broşürün içeriğinden
yalnızca ECORYS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti. sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye
Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şekilde yorumlanamaz.

