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IPARD ĠZLEME KOMĠTESĠ TUTANAĞI  

13. Tutanak  

IPARD Ġzleme Komitesi On üçüncü Resmi Toplantısı Tutanağı  

17.06.2015/Ankara 

. Katılımcı Listesi:  

Toplantıya IPARD Ġzleme Komitesi Üyesi Kamu Kurumları, Sivil Toplum 

KuruluĢları ile Oy hakkı olmayan Gözlemci Temsilciler ve Davetli diğer 

kurum/kuruluĢ temsilcileri katılmıĢtır.  

13. Ġzleme Komitesi Toplantısına katılım sağlayan üye ve gözlemciler ile katılım 

sağlamayan üye ve gözlemciler EK 1‟de listelenmiĢtir. 12. Ġzleme Komitesi toplantısı 

sonrasında değiĢen üyeler EK 2‟deki listede kırmızı renkle gösterilmiĢtir. 13. Ġzleme 

Komitesi Toplantısında yapılan sunumlara Ek 3‟ te yer verilmiĢtir.   

II. Gündem: 13. Ġzleme Komitesi Toplantısı Gündemi 

No Zaman Konular Sunum yapanlar Belgeler/Ekler 

 09.30-10.00 Çay ve Kahve Servisi   

(1) 10.00-10.05 Toplantı açılıĢı BaĢkan  

(2) 10.05-10.10 

ĠK Üye DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgilendirme, 

Toplantı Yeter Sayısının Kontrolü ve Gündemin 

Onaylanması  

BaĢkan, ĠK Sekreteryası 

Gündem Taslağı 

 

(3) 10.10-10.15 
04 Aralık 2014‟de Yapılan 12. IPARD Ġzleme 

Komitesi Toplantı Tutanağının Kabulü 
BaĢkan 

12.Resmi IPARD ĠK 

Toplantısının Tutanağı    

(4) 10.15-10.25 
Önceki IPARD ĠK Toplantısında Alınan 

Kararların Uygulanması Hakkında Bilgilendirme  
YO Sunum 

(5) 10.25-10.40 
IPARD Programı Uygulanması Hazırlıkları: 

BaĢvuru Çağrıları ve IPARD Mevcut Durum 
TKDK/YO Sunum 

(6) 10.40-10.50 IPARD Program DeğiĢikliği YO  Sunum/DeğiĢiklik tablosu  

(7) 10.50-11.00 
IPA II Çerçeve AnlaĢması ve IPARD II Sektörel 

AnlaĢma mevcut durum hakkında bilgilendirme 

NIPAC (Ulusal IPA 

Koordinatörü) 
Bilgilendirme 

(8) 11.00-11.15 IPARD II bilgilendirme  YO Sunum 

(9) 11.35-11.50 Denetim Otoritesi IPA 5. BileĢeni Sunusu  Denetim Otoritesi Sunum/Bilgilendirme 
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 11.15-11.35 Çay ve Kahve Molası   

(10) 11.50-12.00 LEADER Uygulamalarının Hazırlıkları  YO Sunum 

(11) 12.00-12.15 
Yıllık Uygulama Raporunun Sunumu ve 

Onaylanması 

YO Sunum/Yıllık Uygulama 

Raporu  

(12) 12:15-12:30 

IPARD Değerlendirme Raporu Sunumu; 

“101,103 ve 302 Tedbirlerinin Bazı Alt 

Tedbirlerinde BaĢvuru Eksikliğinin Nedenlerinin 

AraĢtırılması” 

YO 

Sunum/Değerlendirme 

Raporu  

 12.15-13.30 Öğle Yemeği   

(13) 13.30-13.40 

IPARD, Mevcut Durum, Bilgilendirme Sunumu 

 

NAO (Ulusal 

Yetkilendirme Görevlisi 

/UF (Ulusal Fon) 

Sunum 

(14) 13.40-13.55 
2015 Yılı ĠletiĢim Ve Tanıtım Eylem Planı (TA) 

Kapsamında GerçekleĢtirilen Faaliyetler  
YO/TKDK Sunum 

(15) 13.55-14.10 
2015 Yılı Teknik Destek (TD) Eylem Planı 

Kapsamında GerçekleĢtirilen Faaliyetler  
YO/TKDK Sunum 

(16) 14.10-14.20 Tarım-Çevre Uygulamalarının Hazırlıkları YO Sunum 

(17) 14.20-14.30 
Temmuz 2011-Mart 2015 Ġzleme Raporunun 

Onayı 

YO 
Ġzleme Raporu/sunum   

 14.30-14.50 Çay ve Kahve Molası   

(18) 15.10-15.20 Diğer Konular   

(19) 15.20-15.25 
Gelecek Toplantı Gündemi Ġçin Öneriler / 

Tarihinin KararlaĢtırılması 
BaĢkan  

(20) 15.25-15.40 KapanıĢ KonuĢması BaĢkan  

 

III. IPARD ĠK toplantısının sonuçları  

 Gündemin 1. Maddesi hakkında: 

IPARD Ġzleme Komitesinin 13. Resmi toplantısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

MüsteĢar Yardımcısı Sn. Mehmet Hadi TUNÇ tarafından açılmıĢtır.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), toplantılara katılımın önemini vurgulayarak 

gündem maddelerine geçmiĢtir.  

Gündemin 2. Maddesi hakkında: 

ĠK Üye DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgilendirme, Toplantı Yeter Sayısının Kontrolü ve 

Gündemin Onayı gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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 Sn. Iwona LISZTWAN, uçuĢlarındaki değiĢiklik nedeniyle bazı gündem maddelerinin 

öne alınmasını rica etmiĢtir. 

Karar N°1 

 Toplantı gündemi, maddelerde yapılan değiĢikliklerle kabul edilmiĢtir.  

Gündemin 3. Maddesi hakkında: 

 4 Aralık 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen 12. IPARD Ġzleme Komitesi (ĠK) Toplantı 

Tutanağı Kabul edilmiĢtir.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), üyelere belgelerle birlikte gönderilen bir 

önceki ĠK toplantı tutanağını kabul için oylamaya sunmuĢ, katılımcıların görüĢleri 

olup olmadığını sormuĢtur. (EK 2) 

 Sn. Rahmi KÖSE (ĠçiĢleri Bakanlığı), 4 Aralık 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen 

toplantının tutanağının neden Ģimdi kabul edildiğini, kabul edilenin faaliyetler mi 

yoksa tutanak mı olduğunu sormuĢtur.  

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), kabul edilenin tutanak olduğunu, toplantı 

sırasında kayıtların alınıp sonradan tutanak haline getirilerek üyelere sunulduğunu 

belirtmiĢtir. (EK 7) 

Karar N°2 

 4 Aralık 2014 tarihinde gerçekleĢtirilen 12. Resmi Ġzleme Komitesi Toplantısı tutanağı 

kabul edilmiĢtir. 

Gündemin 4. Maddesi hakkında: 

Önceki IPARD ĠK Toplantısında Alınan Kararların Uygulanması Hakkında 

Bilgilendirme sunumu gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), 2015 yılı ĠletiĢim ve Tanıtım Eylem Planı ile, 

mevcut Programlama döneminde tahsis edilen toplam bütçesi 9.789,301,00 Avro olsa 

da, 2015-2016 dönemi için toplam bütçesi 983.800,00 Avro olan Teknik Destek 

Eylem Planının (8.805,501.00 Avro diğer tedbirlere aktarılacaktır) yazılı prosedürle 

onaylandığı bilgisini sunmuĢtur. Teknik Destek Eylem Planı kapsamında Tanıtım ve 

Koordinasyon faaliyetleri, YO iĢlemleri için kullanılacak belgelerin tercümesi, 

toplantılarda yapılacak tercüme, LEADER ve Tarım-Çevre tedbirleri için hazırlık 

faaliyetleri ve çalıĢtaylar, Programın Değerlendirilmesi, YO personeline yönelik 

Eğitim, Ulusal Kırsal Ağın kurulmasına iliĢkin hazırlık çalıĢmaları ve tedbirlerdeki 

yenilikler, iyileĢtirmeler ve değiĢikliklere yönelik faaliyetler yer almaktadır. 

Gündemin 5. Maddesi hakkında: 

IPARD Programı uygulanması hazırlıkları, baĢvuru çağrıları ve IPARD mevcut durum 

konusunda sunumlar yapılmıĢtır.   

 Sn.Sibel BĠLGĠNER (TKDK), IPARD I Programında uygulamalardaki son durum 

konusunda bir sunum yapmıĢtır. (EK 8) 14. çağrı döneminde 121 milyon Avroluk bir 
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bütçeyle çağrıya çıkıldığını ve toplamda 16.101 başvuru aldıklarını belirtmiştir. 

TKDK’nın en çok başvuruyu 11. çağrıda aldığını ifade etmiştir. Çağrılarda son 

durumla ilgili bilgi verirken, toplam 16.101 başvuru alındığını, sözleşme imzalanan 

toplam proje sayısının 8123, devam eden sözleşme sayısının 7857 olduğunu 

belirtmiştir. 13. Başvuru Çağrı döneminde sözleşme imzalanacak proje sayısı birinci 

Proje Değerlendirme ve Seçim Kurulunda 196, ikinci Proje Değerlendirme ve Seçim 

Kurulunda 1588 olup toplamda 1784. Toplam sözleşme sayısının 9641’e çıkması 

beklenmektedir (7857+1784). 9641 proje dikkate alındığında, toplam yatırım tutarının 

4,6 milyar TL, toplam destek tutarının yaklaşık 2,6 milyar TL ve toplam destek 

tutarının Avro cinsinden 929 milyon Avro olduğunu sözlerine eklemiştir. Toplamda 

1,5 milyar yani 554 milyon Avro ödeme yapıldığını, ödeme yapılan proje sayısının 

7306 olduğunu belirtmiştir. 14. Çağrıda 735 başvuru alındığını, 14. Çağrı 

başvurularının toplam potansiyel yatırım tutarının 1,7 milyar TL, bu 735 proje için 

talep edilen toplam destek tutarınınsa 1 milyar TL olduğunu eklemiştir.  

İllere göre toplam yatırım tutarı üzerinden bir sıralama yapıldığında ilk beş ilin 

Ankara, Konya, Elazığ, Samsun ve Afyonkarahisar, en çok proje alan ilk üç ilin 

Samsun, Sivas ve Ankara, en çok proje alan illerinse Samsun, Sivas ve Kütahya 

olduğunu ifade etmiştir. En az proje alan illerin Ağrı, Muş Erzincan, en az sözleşme 

imzalayan illerinse Muş, Hatay ve Van illeri olduğunu eklemiştir. Şimdiye kadar 

destek verilen makine ekipman sayısının 565.200, toplamda istihdam sağlanan kişi 

sayısının ise 32.361 olduğunu belirtmiştir. Kurumun 2015 Ocak ayından itibaren 

gerçekleştirdiği faaliyetleri açıklamıştır. IPARD II Akreditasyon Paketinin NAO’ya 

gönderildiğini, 30 Haziran tarihinde bütçe yetkisinin devam ettirilmesi (roll-over) için 

Komisyona gönderileceğini, Tarım-Çevre Tedbiri için Akreditasyon Paketinin 

Hazine’ye gönderildiğini, LEADER ve Kırsal altyapı tedbirleri için Akreditasyon 

Paketininse Eylül 2015’te Hazine’ye gönderileceğini bildirmiş ve alt tedbirlerinden 

destek verdikleri bazı yatırımlardan örnek görseller paylaşmıştır.  

 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), IPARD I‟in sonuna yaklaĢıldığından, mevcut 

durumun değerlendirilmesi ve IPARD II için düzeltilebilecek unsurların ortaya 

koyulmasının iyi olacağını belirtmiĢtir. Göz önünde bulundurulacak ilk konunun iller 

arasında proje dağılımına iliĢkin fark, ikinci konunun 103 tedbirine olan düĢük ilgi, 

üçüncü konunun ise 101 tedbirinde büyük iĢletmelerden ziyade daha küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelere fon dağılımının nasıl sağlanabileceği olduğunu ifade etmiĢtir.  

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), iller arası farklılıkların bilincinde olduklarını 

belirtmiĢ ve bunları düzeltmek adına yaptıkları özel çalıĢmalardan söz etmiĢtir. Ġllerin 

hem tarımsal hem de coğrafi farklılıklarının da dikkate alınması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. IPARD I sonuçları üzerinde değerlendirmeler yaptıklarını ve bunları 

göz önüne alarak IPARD II‟de daha profesyonel bir yaklaĢım benimseyeceklerini dile 

getirmiĢtir. 

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), IPARD uygulamalarında mevcut durum 

konusunda bir sunum yapmıĢtır. (EK 8) Sunulan bilgilerin 31 Mart 2015 tarihi 

itibariyle TKDK tarafından gönderilen verilere dayanarak hazırlandığını ifade etmiĢ, 

belirlenen hedefler temelinde gerçekleĢmeleri açıklamıĢtır.  

 Sn. Levent GENÇ (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) hedeflerden kastın ne olduğunu, 

hedeflerdeki ciddi sapmaların nedenlerini ve bundan sonraki stratejinin ne olduğunu 

sormuĢtur.   
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 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı) hedeflerin IPARD I programı içerisinde 

belirlenen hedefler olduğunu açıklamıĢtır. Söz konusu hedeflerin dikkate alınarak 

gerçekleĢtirmelerin ve sonuçların arz edildiğini ifade etmiĢtir. Sapmalara iliĢkin doğru 

bilgilerin, IPARD Programının tamamının değerlendirilmesinden sonra ortaya 

koyulabileceğini belirtmiĢtir.  

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), programın değerlendirilmesinin ancak 

sonuçlar alındıktan sonra yapılacağını belirterek 14. çağrının yeni tamamlandığını 

eklemiĢtir. Dolayısıyla, sunulan rakamların tamamında değiĢiklikler olacağını ifade 

etmiĢtir.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), genel olarak çok baĢarılı bir çalıĢmanın 

yürütülmüĢ olduğunu belirterek Yönetim Otoritesi'ne, IPARD uygulayıcısı TKDK‟ya 

ve desteklerinden dolayı Komisyon'a teĢekkürlerini sunmuĢtur.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), uygulamanın çok iyi gittiğini ifade etmiĢtir. 

AB için izlemenin, değerlendirmeden farklı bir faaliyet olduğunu, göstergelere 

bakılarak uygulamada düzenlemeler yapıldığını açıklamıĢtır. Hedeflere ulaĢılmamıĢ 

olmasının endiĢe verici olmadığını ve projelerin devam ettiğini belirtmiĢtir. Ġzleme 

faaliyetinin program yönetiminde niteliksel bir geliĢme olduğunu ifade etmiĢtir.  

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), 13. ve 14. çağrıların sunulan tabloda yer 

almadığını ifade etmiĢtir.  

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), izleme ve değerlendirmenin farklı Ģekilde 

düĢünülmesi gerektiğini belirterek izleme tablolarının IPARD programında yer 

aldıktan sonra 300'ün üzerinde modifikasyon gerçekleĢtiğini ifade etmiĢtir. Zamanla 

ilerlemeler olacağını ve para kullanıldıkça bu rakamların yükseleceğini belirtmiĢtir.  

 Sn. Gürsel KÜSEK (GTHB, Tarım Reformu Genel Müdürü), izlemenin kendi 

sorumluluklarında olduğunu belirterek yürüttükleri izleme çalıĢmalarını açıklamıĢ, 

mevcut durumda etki analizleri açısından kendilerini yoğun bir dönemin beklediğini 

ifade etmiĢtir. Sivil Toplum Örgütlerinin izleme faaliyetlerine etkin katılımlarının 

önemini vurgulamıĢtır.  

Gündemin 6. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi tarafından IPARD Program DeğiĢiklikleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Aziz ORHAN ÇĠMEN (GTHB, YO), IPARD Program DeğiĢiklikleri konusunda 

bir sunum yapmıĢtır. (EK 3) Sn. Çimen, Modifikasyon tablosunun Komite üyelerinde 

önceden gönderildiğini ifade ederek, 201 tedbirinin tüm bütçesinin 501 ve 302 

tedbirlerinin de kalan bütçesinin 101 tedbirine aktarılacağını açıklamıĢtır. AB katkısı 

ve T.C. katkısı dahil olmak üzere 44 milyon 506 bin 308 Avro bütçenin 101 tedbirine 

transfer edileceğini ve 103 tedbirinde harcanamayacak yaklaĢık 30 milyon Avroluk bir 

kısmın da yine aynı eksen içindeki 101 tedbirine aktarılacağı bilgisini vermiĢtir. 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), kendilerine resmi onay için modifikasyon 

tablolarının gönderileceğini, bu tablolarda belirtilen aktarımların yazılacağını ve 

bunlara ek olarak 103 tedbirinden 101 tedbirine aktarılacak miktarın gösterge 

niteliğinde yazılacağını ve Eksen 1 içerisindeki esneklik temelinde bu rakamın 

gerçekte değiĢebileceğini ifade etmiĢtir. 
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Karar N°3 

 IPARD Program değiĢiklikleri kabul edilmiĢtir. 

 Gündemin 7. Maddesi hakkında: 

Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) temsilcisi tarafından, IPA II Çerçeve AnlaĢması ve 

IPARD II Sektörel AnlaĢma mevcut durum hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. 

 Sn. Derya BALYAN (AB Bakanlığı), Çerçeve AnlaĢmanın 11 ġubat 2015 tarihinde 

imzalanarak 28 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede de yayınlandığını belirtmiĢ, 

AnlaĢmanın Bakanlar Kurulu kararından sonra yürütülecek nota teatisi sonrasında 

yürürlüğe gireceğini açıklamıĢtır. Sektörel AnlaĢma nihai taslağının Komisyonun 

ilgili birimine gönderildiğini, ancak imzaya sunulabilmesi için Çerçeve AnlaĢmanın 

yürürlüğe girmesi gerektiğini açıklamıĢtır.  

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), Eylül-Ekim aylarında IPARD II 

uygulamalarına baĢlamayı planladıklarını, dolayısıyla Avrupa Birliği Bakanlığı dahil 

olmak üzere tüm ilgili tarafların bu konuda gerekli desteği vermesinin çok önemli 

olduğunu ifade etmiĢtir.  

 Sn. Gökhan ARALAN (AB Bakanlığı), Bakanlığın üst düzeyde gerekli giriĢimleri 

yapmakta olduğunu, bir önceki süreçte gösterilen iĢbirliğini bu süreçte de devam 

ettireceklerini ifade etmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), yetki devrinin devamı kararının 

verilebilmesi için Sektörel AnlaĢmanın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.  

Gündemin 8. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi, IPARD II konusunda bilgilendirme yapmıĢtır. 

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), IPARD II uygulamaları ile ilgili bir sunum 

yapmıĢtır. (EK 9)  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), mevcut yapılar için akreditasyonun devamı 

kararının daha basitleĢtirilmiĢ bir yaklaĢımla „bütçe yönetimi görevlerinin devri‟ 

Ģeklinde verileceğini, bunun için önemli birkaç husus olduğunu belirtmiĢtir. TKDK‟da 

oluĢturulan yetkin personel kadrosunun korunması gerektiğini, maliyetlerin 

makullüğüyle ilgili sistemlerin geliĢtirilmesi gerektiğini, Yönetim Otoritesi baĢkanlığı 

görevini münhasır yetkiye sahip üst düzey bir yöneticinin yürütmesi gerektiğini ifade 

etmiĢ, IPARD II Komitesinin yapısı ile ilgili görüĢlerini ikili temaslarla ileteceklerini 

belirtmiĢtir.  

Gündemin 9. Maddesi hakkında: 

Denetim Otoritesi, IPA 5. BileĢeni hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. 

 Sn Emrullah DURMUġ (Denetim Otoritesi), Denetim Otoritesinin yapısı, 

gerçekleĢtirdiği denetimler ve bulguları hakkında bir sunum yapmıĢtır. (EK 10)  
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 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), üç teklif kuralından uzaklaĢılması için özellikle 

101 tedbirinde uygulanabilecek bir standart maliyet referans fiyat veri tabanı 

oluĢturulması çalıĢmalarının IPARD II için önemli olduğunu belirtmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), ödemelerin yıl sonunda yoğunlaĢmaması 

için çağrıların yıl içinde daha eĢit dağıtılması önerilerinin altını çizmiĢtir. 

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), üç teklif konusunda çalıĢacaklarını, Haziran 

ayından sonra yıl içinde daha çok ödeme yapılacağını ve Denetim Otoritesi 

bulgularıyla ilgili de gerekli çalıĢmaların yapıldığını ifade etmiĢtir.  

Gündemin 10. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi tarafından IPARD Programı LEADER tedbiri uygulamalarının 

hazırlıkları ile ilgili bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Seher MUĞLA (GTHB, YO), Yerel Kalkınma Stratejileri tedbiri (LEADER) 

tedbiri kapsamında gerçekleĢtirdikleri faaliyetler hakkında bir sunum yapmıĢtır. (EK 

11) 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), LEADER tedbirinin artık kağıt üzerinde 

kalmayıp uygulama aĢamasına geçtiğini ifade etmiĢtir. Bu yaklaĢımın Üye Devletlerde 

çok baĢarılı olduğunu, Türkiye‟de de çok önemli bir potansiyel bulunduğunu 

vurgulamıĢtır. Yerel animatörlerin bulunması için Ġzleme Komitesi üyelerinin, 

ilgilenebilecek kiĢileri kendi kanallarıyla bilgilendirebileceğini belirtmiĢtir.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), LEADER uygulamalarının çok baĢarılı 

olabileceğini belirtmiĢ, 20 animatörün Türkiye gibi büyük bir ülke için az 

olabileceğini, ileride bu sayının artırılmasını isteyebileceklerini ifade etmiĢtir. 

Gündemin 11. maddesi hakkında 

Yönetim Otoritesi tarafından 2014 Yıllık Uygulama raporu ile ilgili bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Kadriye Turhan WELLMAN (GTHB-YO), 2014 yılı için hazırlanan Yıllık 

Uygulama Raporu ile ilgili bir sunum yapmıĢtır. (EK 4)  

Karar N°4 

 Yıllık Uygulama Raporu onaylanmıĢtır. 

Gündemin 12. Maddesi hakkında: 

IPARD Değerlendirme Raporu “101,103 ve 302 Tedbirlerinin Bazı Alt Tedbirlerinde 

BaĢvuru Eksikliğinin Nedenlerinin AraĢtırılması” baĢlıklı çalıĢma hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 

 Sn. BaĢak BETĠN (UDA DanıĢmanlık), “101,103 ve 302 Tedbirlerinin Bazı Alt 

Tedbirlerinde BaĢvuru Eksikliğinin Nedenlerinin AraĢtırılması” baĢlıklı çalıĢmaları ile 

ilgili bir sunum yapmıĢtır. (EK 5)  

 Sn. Ali Recep NAZLI (TKDK BaĢkanı), araĢtırmanın usulüne iliĢkin itirazları 

olduğunu ifade etmiĢ, çalıĢmayı detayıyla inceleyeceğini belirtmiĢtir.  
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 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), faydalı bir değerlendirme çalıĢması olduğunu, 

zaten bilinen sorunları içerdiğini belirtmiĢ, önemli olanın bu çalıĢmada belirtilen 

sorunların takibinin yapılması olduğunu ifade etmiĢ ve bir sonraki Ġzleme Komitesi 

toplantısında bu konuların takibinin bir gündem maddesi olabileceği önerisini 

getirmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), değerlendirme çalıĢmasının izleme 

konusunda faydalı bir baĢlangıç olduğunu belirtmiĢtir.  

 Sn. Gökhan ARALAN (AB Bakanlığı), raporun bulgularından iyileĢtirici ve 

aydınlatıcı sonuçlar çıkartılmasının faydalı olacağını belirtmiĢtir.  

 Sn. Adnan UZUNPINAR (TKDK, Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü),  çalıĢmada 

belirtilen bulguların çoğunun TKDK tarafından bilindiğini ve bunlara yönelik 

çalıĢmalar yürütüldüğünü vurgulamıĢ, raporun bilimselliği ile ilgili eleĢtirileri 

olduğunu ifade etmiĢtir. 

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO BaĢkanı), Değerlendirme Yönlendirme Komitesinde 

çalıĢma ile ilgili bilgilerin en baĢından itibaren sunulduğunu açıklamıĢtır. 

 Sn. Levent GENÇ (Türkiye Ziraat Odaları Birliği), çalıĢmayı beğendiklerini ve 

önemsediklerini belirtmiĢ, mevcut sorunlar ve taleplerin ilk defa rapor haline 

getirildiğini ifade etmiĢtir. Bu temelde bir eylem planı oluĢturulması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Programdan faydalanan ve baĢarıya ulaĢmıĢ kiĢilerle programdan 

faydalanamayan kiĢiler arasında bir karĢılaĢtırma yapılmasını tavsiye etmiĢtir. 

Çiftçilerin olumsuz bilgilerden etkilendiklerini, dolayısıyla bilgilendirme 

çalıĢmalarında programın faydalarının çok iyi anlatılması gerektiğini belirtmiĢtir. Bu 

tür çalıĢmaların devam etmesini önermiĢtir. 

 Sn. Ramazan ÇELEBĠ (GTHB, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü), il ve 

bölge düzeyinde sektör raporlarının uzmanlar tarafından zaten hazırlanmıĢ olduğunu, 

GZFT analizlerinin yapıldığını, bunlar yapılmamıĢ gibi bir çalıĢma yapılmasının üzücü 

olduğunu belirtmiĢtir. 

 Sn. Ahmet ÇELĠKER (GTHB, YO), AB‟nin de isteğiyle, bu çalıĢmaya iliĢkin kararın 

bir önceki toplantıda alındığını belirtmiĢtir. IPARD I tamamlandıktan sonra bir nihai 

değerlendirme yapılacağı için bu araĢtırmanın çok kapsamlı olmasının istenmediğini 

ifade etmiĢtir. ÇalıĢmada potansiyel yatırımcıların hedef alındığını açıklamıĢtır. 

AraĢtırmacıların yetkin kiĢiler olduğunu sözlerine eklemiĢtir.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), bu raporlamaların bundan sonra da devam 

edeceğini belirtmiĢ, bundan sonra daha dikkatli hazırlanmasını önermiĢtir. 

AraĢtırmanın olumlu neticelerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Gündemin 13. Maddesi hakkında: 

Hazine MüsteĢarlığı bünyesinde bulunan NAO Ofisi ve Ulusal Fonun IPARD Programı 

ile ilgili mevcut durum hakkında bilgi sunulmuĢtur. 

 Sn. Servet ĠLÇĠN (Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Dairesi, NAO), IPARD 

akreditasyon süreci, NAO gözetimi, fon kaybı, ödeme projeksiyonları ve mali 

denetim bulgularının takibi hakkında bir sunum yapmıĢtır. (EK 12) 
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Gündemin 14. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi ve TKDK tarafından 2015 yılında gerçekleĢtirilen iletiĢim ve tanıtım 

faaliyetleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), 2015 yılı Tanıtım Eylem Planının toplantı 

öncesinde Ġzleme Komitesi üyelerine gönderilerek yazılı prosedürle onaylandığını 

belirtmiĢtir.  

 Sn. Ġbrahim MUTLU (GTHB, YO), IPARD programının tanıtımı hakkında sunum 

yapmıĢtır. (EK 13) 

 Sn. Ali GÖKÇE (TKDK), iletiĢim ve tanıtım faaliyetleri hakkında bir 

bilgilendirme sunumu yapmıĢtır. (EK 13) 

 Sn. Leyla Alma (AB Delegasyonu), tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha 

da arttırılarak devam etmesinin ve bu çalıĢmaların AB katkısının daha fazla 

vurgulanarak sürdürülmesinin önemini vurgulamıĢtır.  

Gündemin 15. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi ve TKDK tarafından “Teknik Destek” tedbiri ile ilgili gerçekleĢtirilen 

faaliyetler hakkında bilgi verilmiĢtir.   

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), 2015 yılı Teknik Destek Eylem Planının 

toplantı öncesinde Ġzleme Komitesi üyelerine gönderilerek yazılı prosedürle 

onaylandığını belirtmiĢtir. 

 Sn. Burhan AKSU (TRGM, YO, Teknik Destek Birimi), teknik destek konusunda 

2015 yılı için planlanan faaliyetler hakkında sunum yapmıĢtır. (EK 14) 

 Sn. Yavuz ÜNSAL (TKDK), teknik destek konusunda gerçekleĢtirilen projeler 

hakkında sunum yapmıĢtır. (EK 14) 

 Sn. Leyla Alma (AB Delegasyonu), Teknik Destek Eylem Planının uygulanabilir 

bir plan olduğunu ve öncelikler arasında LEADER ile tanıtım ve eğitim 

faaliyetlerinin yer aldığını açıklamıĢtır.  

Gündemin 16. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi tarafından IPARD Programı Tarım-Çevre tedbirleri ile ilgili 

gerçekleĢtirilen faaliyetler hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Burcu ÖZDEMĠR (GTHB, YO), Tarım-Çevre tedbiri ile ilgili yapılan ve 

yapılacak çalıĢmalar hakkında bir sunum yapmıĢ ve akreditasyon için seçilen 

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü alt tedbiri için gerekli 

çalıĢmaların tamamlandığını belirtmiĢtir. (EK 15) 

Gündemin 17. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi tarafından Temmuz 2011-Mart 2015 Ġzleme Raporu hakkında bilgi 

verilmiĢ ve rapor oylamaya sunularak Ġzleme Komitesi tarafından kabul edilmiĢtir.  
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 Sn. Aykut GEREN (GTHB, YO, Ġzleme Tedbiri Sorumlusu), Ġzleme Raporu 

hakkında sunum yapmıĢtır. (EK 6) 

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), Temmuz 2011-Mart 2015 Ġzleme 

Raporunu kabul için oylamaya sunmuĢtur. 

Karar N°5 

 Temmuz 2011-Mart 2015 Ġzleme Raporu kabul edilmiĢtir. 

Gündemin 18. Maddesi hakkında: 

Toplantıda tartıĢılan gündem maddeleri dıĢındaki diğer konular görüĢülmüĢtür. 

 Sn. Tuncay ARISOY (Ziraat Bankası), IPARD kapsamında Bankamızca kredi 

kullandırıldıktan sonra proje faydalanıcılarının yatırım kapsamlarını geniĢletmek 

istediklerinde mevcut gayrimenkulünün bankaya ipotekli olması durumundan 

dolayı mevcut ipoteğin fek edilmesi talep edilmekte ve müĢterinin teminat 

yaratma konusunda sorunlar yaĢadığını dile getirmiĢ ve bu kapsamda kredi 

kullananlar konusunda bir istisna tanınmasının mümkün olup olmadığını 

sormuĢtur. 

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), bu konunun çözümü için Yönetim 

Otoritesi, TKDK ve bankanın fedakârlıkta bulunması gerektiğini ve ikinci bir 

ipotek almamak için mevcut ipoteği iptal edip arttırmanın mümkün olabileceğini 

belirtmiĢtir. 

 Sn. Tuncay ARISOY (Ziraat Bankası), bu Ģekilde mevcut ipoteğin fek  

edilmesinin banka açısından mümkün olmadığı vurgulamıĢtır. 

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), bu sorunlu konunun ilerideki günlerde 

çözümlenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gündemine 

alındığını belirtmiĢtir. 

Gündemin 19. Maddesi hakkında: 

Bir sonraki Ġzleme Komitesi Toplantısının gerçekleĢtirileceği tarih konusunda öneriler 

sunulmuĢ ve karar verilmiĢtir.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), bir sonraki Ġzleme Komitesi toplantısı için 2 

Aralık 2015 tarihinin belirlendiğini açıklamıĢ, katılımcılara teĢekkür ederek toplantıyı 

kapatmıĢtır. 

Karar N°6 

 Bir sonraki IPARD Ġzleme Komitesi toplantısının 2 Aralık 2015 tarihinde 

gerçekleĢtirilmesi kabul edilmiĢtir. 
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