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IPARD ĠZLEME KOMĠTESĠ TUTANAĞI  

14. Tutanak  

IPARD I Ġzleme Komitesi On dördüncü Resmi Toplantısı, IPARD II Ġzleme Komitesi 

Birinci Resmi Toplantısı Tutanağı  

10.03.2016/Ankara 

 

I. 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.  

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

sağlamayan üye ve gözlemciler EK 1‟de listelenmiĢtir. 13. Ġzleme Komitesi toplantısı 

sonrasında değiĢen üyeler EK 1‟deki listede kırmızı renkle gösterilmiĢtir. 14. Ġzleme 

Komitesi Toplantısında yapılan sunumlara Ek 1‟ te yer verilmiĢtir.   

II. Gündem: 14. IPARD I ve 1. IPARD II Programı Ġzleme Komitesi Toplantısı 

Gündemi 
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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 Sekretaryası 

Gündem Taslağı 

(Ek 1)* 

(3) 10.10-10.15 
17 Haziran 2015‟de Yapılan 13. IPARD Ġzleme 

Komitesi Toplantı Tutanağının Kabulü 
BaĢkan 

13.Resmi IPARD ĠK 

Tutanağı   (Ek 2)* 

(4) 10.15-10.20 
Önceki IPARD ĠK Toplantısında Alınan 

Kararların Uygulanması Hakkında Bilgilendirme  
YO Sunum 

(5) 10:20-10.40 

Temmuz 2011-Ağustos 2015 Ġzleme Raporu 

hakkında sunum ve onayı /IPARD Programı 

Uygulanması: BaĢvuru Çağrıları, SözleĢmeler ve 

Ödemeler  

YO/TKDK 
Sunum/Ġzleme Raporu 

(Ek 3) 

(6) 10.40-10.50 Denetim Otoritesi IPA 5. BileĢeni Sunusu Denetim Otoritesi Sunum/Bilgilendirme 

(7) 10.50.11.10 

IPARD, Mevcut Durum, Bilgilendirme Sunumu 

 

NAO  /UF  Sunum 

 11.10-11.25 Çay ve Kahve Molası   

(8) 11.25-11.35 2015 yılı iletiĢim ve tanıtım faaliyetleri YO/TKDK Sunum 

(9) 11.35-11.45 

IPARD I Sürekli Değerlendirme Raporu 

Önerilerine ĠliĢkin Yapılan Faaliyetler/IPARD I 

Nihai Değerlendirme Bilgilendirmesi 

YO/TKDK Sunum 

(10) 11.45-11.55 Tarım-Çevre Tedbiri Hazırlıkları YO Sunum 

(11) 11.55-12.05 LEADER Uygulamalarının Hazırlıkları YO  Sunum 

(12) 12.05-12.25 
2015 yılı Teknik Destek GerçekleĢtirilen 

Faaliyetler 
YO/TKDK Sunum 

 12.25-13.30 Öğle Yemeği   

(13) 13.30-13.40 

IPARD II Ġzlem Komitesi Yönetmelik Değ. 

Bilgilendirme/IPARD II Yönetmelik Taslağı 

Onayı 

YO 
Bilgilendirme/Onay (Ek 

4) * 

(14) 13.40-13.55 IPARD II Program Sunumu YO Sunum 

(15) 13.55-14.10 IPARD II Program DeğiĢikliği sunumu ve onayı YO 
Sunum/DeğiĢiklik 

tablosu (Ek 5)* 

(16) 14.10-14.20 IPARD II Değerlendirme Planı Sunumu YO Sunum  

(17) 14.20-14.30 
IPARD II ĠletiĢim ve Tanıtım Eylem Planı (2014-

2020) Sunumu ve Onayı 
YO 

Sunum/Eylem Planı  (Ek 

6)* 

(18) 14.30-14.40  2016 Tanıtım Eylem Planı Sunum ve Onayı YO/TKDK 
Sunum/2016 Yılı 

Tanıtım Planı  (Ek 7)* 

(19) 14.40-15.00 2016-2018  Teknik Destek Eylem Planı Onayı  YO 
Sunum/ 2016 Yılı TD 

Eylem Planı (Ek 8)* 

 15.00-15.15 Çay ve Kahve Molası   

(20) 15.15-15.25 Diğer Konular   

(21) 15.25-15.35 
Gelecek Toplantı Gündemi Ġçin Öneriler / 

BaĢkan  
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III. IPARD ĠK toplantısının sonuçları  

 Gündemin 1. Maddesi hakkında: 

IPARD Ġzleme Komitesinin 14. Resmi toplantısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

MüsteĢar Yardımcısı Sn. Mehmet Hadi TUNÇ tarafından açılmıĢtır.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), katılımcılara katılımlarından dolayı teĢekkür 

ederek gündem maddelerine geçmiĢtir.  

Gündemin 2. Maddesi hakkında: 

ĠK Üye DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgilendirme, Toplantı Yeter Sayısının Kontrolü ve 

Gündemin Onayı gerçekleĢtirilmiĢtir. (Ek 1) 

 Sn. Ġbrahim MUTLU gündemi sunmuĢtur. 

Karar N°1 

 Toplantı gündemi kabul edilmiĢtir.  

Gündemin 3. Maddesi hakkında: 

 17.06.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen 13. IPARD Ġzleme Komitesi (ĠK) Toplantı Tutanağı 

Kabul edilmiĢtir.  (Ek 2) 

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

önceki ĠK toplantı tutanağını kabul için oylamaya sunmuĢ, katılımcıların görüĢleri 

olup olmadığını sormuĢtur.  

Karar N°2 

 17.06.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen 13. 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 Daire BaĢkanı), 2014 yıllık uygulama raporunun ve 

IPARD I Program değiĢikliği kapsamında toplamda 33 milyon Avro olmak üzere 201 

tedbirinden 2.100.000 Avro, 302 tedbirinden 24.235.000 Avro ve 501 tedbirinden 

7.000.000 Avro‟luk tutarın 101 tedbirine aktarılması yönündeki talebinin Komisyonca 

onaylandığı bilgisini sunmuĢtur.  

Gündemin 5. Maddesi hakkında: 

Temmuz 2011-Ağustos 2015 Ġzleme Raporu ve onayı / IPARD Programı Uygulanması: 

BaĢvuru Çağrıları, SözleĢmeler ve Ödemeler konusunda sunumlar yapılmıĢtır.   
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 Sn. Aykut GEREN (YO), eksenlere göre finansal uygulama, tedbirlere göre finansal 

uygulama, alt tedbirlere göre finansal uygulama verileri ve program hedeflerine göre 

Temmuz 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleĢme verilerini içeren bir sunum 

yapmıĢtır. Sunum Ek 3‟te yer almaktadır. 

 Sn. Hayri DENĠZ (Su Ürünleri YetiĢtiricileri Birliği Genel Sekreteri), su ürünleri 

iĢletmelerinde ve su ürünleri baĢvurularında gerçekleĢme oranının çok düĢük olduğunu 

ve bunun Muğla, Ġzmir, Antalya, Kayseri gibi illerin IPARD kapsamı dıĢında 

olmasından kaynaklanabileceğini belirtmiĢ ve bu illerin IPARD kapsamına 

alınmasının mümkün olup olmadığını sormuĢtur. 

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), bu konuyla alakalı çalıĢmanın yürütüldüğünü, 

bu illerin IPARD kapsamında olmayacağını fakat ulusal kaynaklarla IPARD benzeri 

bir program ile destekleneceğini belirtmiĢtir.  

 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), IPARD Programının baĢlangıcında fon kullanım 

kapasitesinin düĢüklüğünden bahsedilirken bugün durumun tam tersi olduğunu 

hatırlatmıĢ ve gerçek finansal tahsisin de ötesinde sözleĢme yapıldığını belirterek bu 

konunun nasıl üstesinde gelineceğini sormuĢtur. IPARD II‟nin ilk çağrısında çiftlik 

yatırımlarının desteklenmesi konusunda 3000 civarında baĢvuru alındığını, bunun 

sadece %10‟u için yeterli para bulunduğunu vurgulayarak, talebin yüksek olmasının 

iyi bir geliĢme olduğunu; öte yandan % 90‟lık bir dilimin reddedilmesinin de çok 

uygun olmadığını söylemiĢtir. Bu nedenle, IPARD II‟nin kimlere ve hangi bölgelere 

yönelik olduğu, kriterler, hibe seviyeleri vs. gibi konuların bir sonraki ĠK toplantısında 

gözden geçirilmesi  ve sonraki çağrılarda bu doğrultuda düzenlenmesi gerekliliğinden 

bahsetmiĢtir.  

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO Daire BaĢkanı), Türkiye‟de diğer kırsal kalkınma 

uygulamalarının da olduğunu ve bu uygulamalarda farklı üst limitler bulunduğunu 

ifade etmiĢtir. Sayın Kiely‟nin söylediklerine katıldığını ve detaylı bir inceleme 

sonrasında gerekli değiĢikliklerin önerileceğini belirtmiĢtir. 

 Sn. Ahmet ANTALYALI (TKDK BaĢkanı), fazla taahhütten ziyade fon kaybı riski 

bulunduğu bilgisini aldığını, çünkü bazı baĢvuru sahipleri henüz gerekliliklere 

uymadığı için bazı sözleĢmelerin feshedileceğini, durumun birkaç ay içinde 

netleĢeceğini, fakat mevcut yıl için bu tür bir tehdit görmediklerini belirtmiĢtir. Henüz 

kesinleĢmiĢ olmamakla birlikte, fazla taahhüt olması halinde yedekte kalan projeleri 

ulusal kaynaklarla değerlendirmek ve daha ziyade küçük ölçekli iĢletmeleri 

desteklemek istediklerini ifade etmiĢtir.  

 Behran ARMAĞAN (TKDK), TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı 

uygulamalarında ve baĢvuru çağrılarında son duruma iliĢkin sunum yapmıĢtır. Son 

baĢvuru çağrısının 8 Ekim 2015 tarihinde ilan edildiğini belirtmiĢtir. 15 çağrı 

kapsamında toplam 16,604 baĢvuru alındığını belirtmiĢtir. En fazla baĢvurunun çiftlik 

faaliyetlerinin çeĢitlendirilmesi tedbirinden, en az baĢvurunun da su ürünlerinin 

iĢlenmesi tedbirinden geldiğini açıklamıĢtır. SözleĢmeye bağlanan AB katkısının 

%72‟si oranındaki toplam 568 milyon 515 bin Avro‟nun ödendiğini ifade etmiĢtir. 101 

tedbirinde fonların %78‟i, 103 tedbirinde %53‟ü, 302 tedbirinde %78‟i, 501 tedbirinde 

ise %8‟i ödenmiĢ olup, toplamda 758 milyon Avro kamu katkısı ödenmiĢtir. En fazla 

baĢvuru Samsun, Sivas ve Ankara illerinden gelmiĢ, en fazla sözleĢme ise Samsun, 

Sivas ve Konya illerinde imzalanmıĢtır(EK 3). 
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 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), rakamların kura bağlı olarak değiĢebildiğini, 

tüm paranın harcanması amacıyla küçük bir finansal tablo modifikasyonu 

gerekebileceğini; IPARD Programına zorlu bir baĢlangıç yapıldığını fakat sonradan 

çok güzel ilerleme kaydedildiğini ve bunun bir öğrenme süreci olduğunu belirtmiĢtir. 

Projeler için talebin arttığının fakat bu durumun tüm tedbirler için geçerli olmadığının 

altını çizerek, fon kullanımının eĢit olmadığına değinmiĢtir. IPARD Programının son 

zamanlarında daha çok büyük yatırımcılar olduğundan, yeni programda artık orta 

ölçekli çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğinden bahsetmiĢtir. BaĢarılı olunan 

diğer bir konunun da kontroller olduğunu, ilk baĢta fazla sıkı kontroller yapılmasına 

rağmen sonradan baĢarı kaydedildiğini ve değer sağlandığını belirtmiĢtir. Diğer bir 

zorluğun bölgeler arasında daha eĢit fon kullanımı sağlanmasına iliĢkin olduğunu 

belirterek, IPARD II‟de zayıf bölgelerde uygulamayı kolaylaĢtırmak için koĢulların 

bölgesel olarak farklılaĢtırılıp farklılaĢtırılamayacağına bakılması gerektiğini ifade 

ettikten sonra, son olarak,  LEADER ve tarım-çevre gibi tedbirlerin miktar olarak 

küçük göründüğünü fakat oldukça potansiyeli olduğunu söylemiĢtir.  

 Sn. Selahattin MERMER (Damızlık Koyun, Keçi YetiĢtiricileri Birliği), rakamlara 

bakıldığında çok iyi geliĢme kaydedildiğinin görüldüğünü, bunun proje hazırlama 

kapasitesinin geliĢmesi ve farkındalığın toplumca kabul edilmesi açısından iyi 

gösterge olduğunu belirterek, proje desteklerinin bölgesel, yerel veya ulusal düzeyde 

tarım, tarım ekonomisi ve Türk ekonomisine katkılarını inceleyen bir çalıĢma 

yürütülmesinin düĢünülüp düĢünülmediğini sormuĢtur.  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), TKDK BaĢkanının bu çalıĢmanın yapıldığını 

ifade ettiğini söylemiĢtir.  

 Sn. Metin TÜRKER (GTHB, YO BaĢkanı.), tarım sektörünün IPARD‟ın yanı sıra 

diğer kaynaklarla da desteklendiğini, bunların etki analizini görmek amacıyla çalıĢma 

yapmayı planladıklarını ifade etmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), bu yıl yürütülecek uygulama sonrası 

değerlendirmede bu soruların yanıtlanacağını ve Aralık ayındaki Ġzleme Komitesi‟nde 

sonuçların paylaĢılacağını belirtmiĢtir. 

Gündemin 6. Maddesi hakkında: 

Denetim Otoritesi tarafından IPA 5. BileĢeni hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 Sn. Emrullah DURMUġ (Denetim Otoritesi) IPA 5. BileĢeni sunumunu yapmıĢtır (EK 

4).  

  Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), mali sürdürülebilirlikle ilgili bir önerileri olup 

olmadığını sormuĢtur. 

 Sn. Emrullah DURMUġ (Denetim Otoritesi), görüldüğü kadarıyla ekonomik 

sürdürülebilirliğe (fiziksel sürdürülebilirliği ötesinde) iliĢkin bir kontrol olmadığını, 

güncel bilgilerin TKDK‟dan alınabileceğini, bu kontrolün her bir proje için 

yapılmasının zor olduğunu ve bu nedenle genel bir kontrolün yeterli olacağını, 

kendilerinin Sektörel AnlaĢma çerçevesinde böyle bir görevi olmadığını fakat TKDK 

uzmanlarınca takibin rahatlıkla yapılabileceğini ifade etmiĢtir. IPARD II kapsamında 

TKDK‟nın tek teklif sistemine geçilmesi ve inĢaat maliyetlerine iliĢkin bir 

çalıĢmalarının olup olmadığını sormuĢtur. 
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 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi),  ödemelerin yılın son aylarına 

sıkıĢtırılmaması ve farklı zamanlarda farklı çağrılara çıkılması gerektiğini belirterek, 

mali sürdürülebilirlik ve iĢ planlarının gerçekliği konularına bakılması gerektiğini, 

Programın uygulama sonrası değerlendirmesi kapsamında bazı projelerin gözden 

geçirilebileceğini ve ne kadar gelir elde edildiğinin anlaĢılabileceğini, TKDK‟nın 

halihazırda uygulama sonrası dönemde faydalanıcılardan bu bilgileri topladığını ifade 

etmiĢtir. Sayın Kiely de bunun hangi faydalanıcıların desteklenmesi, hangilerinin 

desteklenmemesi gerektiğine iliĢkin fikir vereceğini eklemiĢtir.  

 Sn. Ahmet YAZAR (TKDK – Proje Yönetim Koordinatörü), yetki devrinin devamı 

kararı (roll-over) alındıktan sonra ilk olarak 3 teklif kuralının kaldırılmasına iliĢkin 

öneride bulunacaklarını ve yapım iĢleri ile ilgili olarak da standart maliyetler üzerinde 

çalıĢtıklarını belirtmiĢtir.  

 Gündemin 7. Maddesi hakkında: 

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi tarafından, IPARD mevcut durumu hakkında 

bilgilendirme yapılmıĢtır. 

 Sn. Selim USLU (Hazine MüsteĢarlığı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi 

BaĢkanı), IPA 1 döneminde Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi olarak adlandırılan 

yapının IPA II dönemindeki isminin “Yönetim Yapısı” olarak değiĢtirileceğini ifade 

etmiĢ, fakat aynı sorumlulukların devam edeceği bilgisini paylaĢmıĢtır.  

 Sn. Gülnur GÜNAKAN (Hazine MüsteĢarlığı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 

Destek Dairesi II ), IPARD mevcut durum bilgilendirme sunumunu yapmıĢtır (EK 5).  

 Bayram ÜSTÜNAY (Ulusal Fon Dairesi), fon kaybı ve ödeme projeksiyonları 

konusunda bilgi sunmuĢtur. Fon kullanımı ve ödeme projeksiyonları bağlamında, 

2015 yılı için AB katkısından minimum harcama tutarının 102.4 milyon Avro 

olduğunu ve bunun 162.4 milyon Avro‟sunun ödenmiĢ olduğunu belirtmiĢtir. 2016 

yılı için fon kaybı riskinin ortadan kaldırılması için minimum harcama tutarının 144.4 

milyon Avro olduğunu ve TKDK‟dan edinilen bilgi temelinde bu tutarın tamamının 

2016 içerisinde harcanmasının öngörüldüğünü açıklamıĢtır. 25 ġubat 2016 itibariyle 

3.8 milyon Avro ödenmiĢtir. Komisyondan alınacak geri ödemelerde bazı sıkıntılar 

yaĢandığını vurgulamıĢ ve 2016 için AB‟den geri ödeme olarak alınacak harcama 

projeksiyonunun 144.4 milyon Avro olduğunu ifade etmiĢtir. Nihai faydalanıcılara 

toplam ödemelerin yaklaĢık 225 milyon Avro tutarında olmasının beklendiğini 

belirtmiĢtir (bunun bir kısmı hali hazırda AK tarafından ön finansman olarak ödenen 

tutardan karĢılanacaktır)  (EK 5). 

 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), geri ödeme konusuyla ilgili olarak 2017 yılında 

farklı ülkelerde IPARD kapsamında ne kadar harcanacağına iliĢkin tahminlerin çok 

önemli olduğunu, ulaĢılamayacak kadar yüksek hedefler konulmaması ve gerçekçi 

olunması gerektiğini vurgulamıĢtır.  

 Sn. Selim USLU (Hazine MüsteĢarlığı), 2015 yılında 162 milyon Avro olarak 

gerçekleĢen tutara iliĢkin Avrupa Komisyonu‟ndan herhangi bir ödeme alınmadığını, 

bu tutarın Hazine tarafından finanse edildiğini ifade etmiĢtir.  

 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), tüm eksik tutarın birkaç hafta içerisinde 

ödeneceğini, Komisyon‟un mevcut yıl için geri ödeme güçlüğü öngörmediğini, fakat 
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henüz 2017 için ne kadar paraya sahip olacaklarını bilmediklerini, bu sebeple geri 

ödeme konusunda sıkıntı yaĢanıp yaĢanmayacağını  teyit edemeyeceğini belirtmiĢtir.  

Gündemin 8. Maddesi hakkında: 

Yönetim Otoritesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2015 yılı iletiĢim 

ve tanıtım faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapmıĢtır. 

 Sn. AyĢegül TAġIN (YO), 2015 yılı içerisinde gerçekleĢen iletiĢim ve tanıtım 

faaliyetleri hakkında sunum yapmıĢtır (EK 6).  

 Sn. Ali GÖKÇE (TKDK), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‟nun 

tanıtımla ilgili 2015 yılındaki eylem planı ile ilgili bir sunum yapmıĢtır (EK 6). 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi),  daha fazla faydalanıcıya ihtiyaç duyulduğu 

için değil, belirli türde faydalanıcılara veya sofistike projelere sahip olunabilmesi için 

iyi hedeflenmiĢ faaliyetler uygulanması ve iyi örneklerin sunulması gerektiğini, 

Yönetim Otoritesi‟nin 10 belgesel filmi ile bunun yapılabileceğini belirtmiĢ ve IPARD 

kapsamında bu anlamda kaydedilen ilerlemeyi görmek için belgesel ve diğer 

faaliyetlerle ilgili bilgi talebinde bulunmuĢtur.   

 Sn. Ġbrahim MUTLU (YO), iyi örnekleri görmek amacıyla 10 adet belgesel film için 

geçen yıl 16 ilde yaklaĢık 45 iĢletmenin ziyaret edildiğini, Ģu anda ihale aĢamasında 

olunduğunu ve bu belgesellerin çekileceğini ifade etmiĢtir. 

       Gündemin 9. Maddesi hakkında: 

 Sn. Ahmet ÇELĠKER (YO), Hakan AKSOY (TKDK),  IPARD I sürekli 

değerlendirme raporu önerilerine iliĢkin yapılan faaliyetleri içeren belgeyi sunmuĢtur 

(EK 7). 

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB, YO Daire BaĢkanı), Programın sonunda sürekli artan bir 

ivmeyle bütçenin harcandığını, modifikasyonlar ve tanıtım faaliyetlerinin bunun 

üzerinde önemli etkisi olduğunu, artık daha fazla proje alındığını ve bu projelerin 

hedeflerinin IPARD hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

 Sn. Ahmet ANTALYALI (TKDK BaĢkanı), özellikle Ġl Müdürlükleri altında çalıĢan 

etkin de bir ekip olduğunu, kendileriyle daha etkili iletiĢim kurulacağını, bunun 

yatırımcıların doğru yönlendirilmesi için önemli olduğunu, mevcut durumda kırmızı 

etle ilgili arz açığı olduğu için yatırımcıların bu sektörde yatırım yapmasını 

istediklerini ifade ederek, iĢletme ölçeği konusuna da dikkat edilmesi gerektiğini 

belirtmiĢtir. Diğer taraftan, kanatlı sektöründe kapasite fazlası olduğunu söylemiĢtir.  

Optimum iĢletme ölçeğinin desteklenmesinin ülkenin makro politikaları açısından 

önemli olduğunu ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından konu üzerinde 

çalıĢıldığını belirtmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi),  değerlendirmenin iyileĢtirmeler için teĢvik 

edici olabileceğini, Ġzleme Komitesi üyesi bazı kuruluĢların hâlihazırda iletiĢim 

planında da yer aldıklarını ve iletiĢim faaliyetlerine katılımlarının önemli olduğunu 

ifade etmiĢtir. Örneğin, IPARD‟a iliĢkin genel bir hikayeden ziyade belirli bir ilde 

potansiyeli olan bir sektör belirlenip bu konuda tanıtım yapılabileceğini belirtmiĢtir. 
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Gıda iĢleme sanayi ile ilgili olarak ise, bu stratejik alanda yeterli proje olmadığını ve 

bunun takibinin yapılması gerektiğini eklemiĢtir.   

 Sn. Mehmet AYDINBELGE (YO), Teknik Destek kapsamında Teknik ġartnameyi 

nihai hale getirip Mayıs ayında sözleĢme imzalamayı planladıklarını, dolayısıyla 31 

Aralık 2016 tarihine kadar nihai değerlendirmeyi yetiĢtirmeye çalıĢacaklarını ifade 

etmiĢtir.  

Gündemin 10. Maddesi hakkında: 

 Sn. Burcu ÖZDEMĠR (YO), Tarım-çevre tedbiri hazırlıkları hakkında sunum 

yapmıĢtır. Tedbirin pilot düzeyde ve gönüllülük temelinde uygulanacağını ve Türkiye 

için yenilikçi bir yaklaĢım olduğunu ifade etmiĢtir. Sayın Özdemir kısaca baĢvuru için 

ön koĢulları açıklamıĢ ve DG AGRI denetçilerinin 20-23 Ekim 2015 tarihlerinde 

„toprak yönetimi ve erozyon kontrolü‟ alt tedbiri için bir deneyim yaptığını,  

bulguların Avrupa Komisyonu tarafından 15 Aralık 2015 tarihli mektupla 

gönderildiğini belirtmiĢtir. Komisyon mektubuna yanıtın hazırlanarak NAO‟ya 

gönderildiğini söylemiĢtir. TKDK‟nın yazılımına iliĢkin NAO denetiminin She 

sürdüğünü belirtmiĢtir.  Akreditasyonun alınması halinde baĢvuruların 2017 yılında 

alınacağını ve tahmini bütçenin 140.000 Avro olduğunu ifade etmiĢtir. Farkındalık 

artırma çalıĢmaları hakkında bilgi vermiĢ, çiftçi eğitimlerinin 2 ve 9 Aralık 2015, 

danıĢman eğitimlerinin 8-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde yürütüldüğünü açıklamıĢtır. 

(EK 8).  

 Sn. Mehmet Hadi TUNÇ (ĠK BaĢkanı), tarım-çevre tedbiri kapsamında çiftçinin gelir 

kayıplarının ne zaman karĢılanacağı, buna iliĢkin kriterler olup olmadığı, tedbirin 

yalnızca Beypazarı‟nda mı yoksa tüm ülkede mi uygulanacağı konusunda bilgi 

istemiĢ, Türkiye‟deki parçalı arazi yapısı nedeniyle hektar olarak alınan müracaatların 

dekar olarak alınmasının mümkün olup olmayacağını sormuĢtur. 

 Sn. Burcu ÖZDEMĠR (YO), hesaplamaların ülke Ģartlarına göre dekar bazında 

yapıldığını ve daha sonra hektara dönüĢtürüldüğünü, Beypazarı‟nın Ģu anda pilot bölge 

olduğunu, burada kaydedilen baĢarıya göre ileride tüm ülkeye yayılmasını 

hedeflediklerini fakat bunun IPARD bütçe kısıtı nedeniyle muhtemelen sınırlı 

kalacağını açıklamıĢ, çiftçilerin gelir kaybının ve ekstra masraflarının beĢ yıl boyunca 

yıllık olarak karĢılanacağını fakat gereklilikler yerine getirilmediği takdirde birtakım 

kesintiler olacağını belirtmiĢ ve baĢvuru yapılabilmesi için parsel büyüklüğünün en az 

0.2, toplamda da en az 1 hektar olması gerektiğini eklemiĢtir. 

 Sn. Metin TÜRKER (GTHB, YO BaĢkanı), Bakanlık olarak konuyla ilgili ciddi 

çalıĢmalar yürüttüklerini, arazi toplulaĢtırması sırasında tarım-çevre faktörünü dikkate 

aldıklarını, sorunlu arazilerin tespiti için de bir projelerinin olduğunu ve bu kapsamda 

da destekler sağlandığını ifade etmiĢtir.  

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), baĢlangıçta tedbirin küçük olabileceğini, 

ileride arttırılabileceğini açıklamıĢ, AB‟de tarım-çevre tedbiri fonunun yaklaĢık 

%40‟ına tekabül ettiğini vurgulayarak, küçük bir tutar için çok fazla çalıĢma yapılıyor 

gibi görünmesine rağmen yola devam edilmesi gerektiğini ve ileride ulusal 

finansmanlı tedbirlerle konunun ele alınabileceğini belirtmiĢtir.  

Gündemin 11. maddesi hakkında: 
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Yönetim Otoritesi tarafından LEADER uygulamalarının hazırlıkları ile ilgili bilgi 

verilmiĢtir. 

 Sn. Seher MUĞLA (YO), LEADER‟ın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili bir 

sunum yapmıĢtır. LEADER tedbirinin tanımı ve uygulanması hakkında özet bilgi 

sunduktan sonra, Türkiye‟de LEADER‟in uygulanmasına baĢlamak için 20 ilin 

seçildiğini belirtmiĢ, bunlardan 10‟unun da Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 30 

animatörün eğitimi projesi kapsamına dahil edildiğini açıklamıĢtır. Projenin mevcut 

durumu hakkında bilgi vererek, animatörlerin seçildiğini, eğitim ihtiyaçlarının 

belirlendiğini ve saha ziyaretlerinin gerçekleĢtirildiğini belirtmiĢtir.  Üç eğitim 

modülünden ikisinin sunulduğunu ve diğerinin Mart ayında sunulacağını söylemiĢtir. 

Ayrıca, LEADER yaklaĢımının genel amacı doğrultusunda, eğitim alan animatörlerin 

IPARD tanıtımında görev alacağını ve bölgede eğitim sunacağını açıklamıĢtır.  

Amaçlarının bu faaliyeti 12 hafta içinde tamamlamak olduğunu, gerçek beklentilerinin 

ise yerel eylem gruplarının kurulmasının desteklenmesi ve bu alanlara yönelik 

önceliklerin tespit edilmesi olduğunu ifade etmiĢtir. Animatörlerin seçilme süreci 

hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, Ġzleme Komitesini animatörlere sunulan 

eğitimin içeriği hakkında bilgilendirmiĢ ve 2015 yılında yürütülen faaliyetler ve 2016 

için planlanan faaliyetler konusunda bilgi sunmuĢtur (EK 9). 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), destek kapsamında 30 animatörün 

eğitildiğini, eğitime iliĢkin ilk geribildirimlerin olumlu olmasından memnuniyet 

duyduğunu belirtmiĢ, aynı eğitimin daha fazla kiĢiye verilebileceğini, uluslararası 

deneyimin önemli olduğunu fakat Türkiye‟de de önemli sayıda iyi örnek bulunduğunu 

ifade etmiĢtir. 

 Sn. Gerard KIELY (AK, A5 Birimi), LEADER‟in yerel halkın bölgelerini kalkındırma 

sürecine katılımlarını teĢvik etmek açısından  oldukça önemli olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu animatörlerin 12 hafta bu bölgelerde bulunduktan sonra ne olacağını sormuĢtur. 

 Sn. Seher MUĞLA (YO), 12 haftalık sürenin kısa olduğunun farkında olduklarını 

fakat bütçe nedeniyle bu Ģekilde hareket ettiklerini, bunun sadece baĢlangıç olduğunu 

ve bu animatörlerin daha sonra stratejilerin hazırlanması sürecine de destek 

vereceklerini belirtmiĢtir. 

Gündemin 12. Maddesi hakkında: 

 Ali ATEġ (TKDK), 2015 yılı Teknik Destek Eylem Planı çerçevesinde 

gerçekleĢtirilen faaliyetler ile ilgili sunum yapmıĢtır. (EK 10) 

 Burhan AKSU (YO), 2015 Teknik Destek gerçekleĢmeleri ile ilgili sunum 

yapmıĢtır. (EK 10)  

IPARD ĠK Toplantısının Düzenlenmesi ve IPARD I Programının Uygulama 

Sonrası Değerlendirmesi Projelerinin IPARD I Teknik Destek Eylem Planına 

dahil edilmesi konusu oylamaya sunulmuĢtur. 

Karar N°3 

 ĠK Toplantısının Düzenlenmesi ve IPARD I Programının Uygulama Sonrası 

Değerlendirmesi Projelerinin IPARD I TD Eylem Planına dahil edilmesi 

onaylanmıĢtır. 
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 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), bu tedbirin uygulanmasının 

hızlandırılması gerektiğini, aksi takdirde fonların yanabileceğini vurgulamıĢtır. 

Gündemin 13. Maddesi hakkında: 

 Sn. Hüdayi ERCOġKUN (YO), IPARD II Ġzleme Komitesi Yönetmelik 

DeğiĢikliği ve IPARD II Yönetmelik Taslağı hakkında bir sunum yapmıĢtır. (EK 

11) 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), Komisyon tarafından, Komite‟nin 

görevleri, yapısı, üyeleri ve gözlemci üyeleri hakkında açıkça bilgi veren Ġzleme 

Kılavuzunun Komisyon tarafından önceden gönderildiğini, fakat bu kılavuzun 

Yönetmeliğe uygun bir Ģekilde yansıtılmadığı görüĢünde olduklarını belirtmiĢtir. 

Bu konuda Yönetim Otoritesiyle iletiĢim içinde olduklarını ve TKDK 

Kanunu‟nda yapılacak değiĢiklik vesilesiyle bu sorunun çözüleceğini, mevcut 

taslakta gözlemci konumunda olanların çoğunun üye konumuna getirilmesini 

ümit ettiğini belirtmiĢtir. Bu konu IPARD II bütçe görevlerinin yetki devri 

konusunda yakından analiz edileceğini ifade etmiĢtir. ĠK kurallarının Komisyon 

ile istiĢare edilmesi süreci de sorunlu olmuĢtur. Komite üyelerinin aktif 

katılımının önemli olduğuna ve Komite görüĢmelerinin gizli olmadığına, aksine 

aktarılması gerektiğine değinmiĢtir. 

 Sn. Selahattin MERMER (Damızlık Koyun Keçi YetiĢtiricileri Merkez Birliği), 

Yönetmeliğin son halini görmediklerini, ancak Yönetmelik taslağında Damızlık 

Koyun Keçi YetiĢtiricileri Merkez Birliğinin Ġzleme Komitesine gözlemci üye 

olarak alındığını belirtmiĢtir. KüçükbaĢ hayvancılığın Türk ekonomisindeki 

önemine değinerek Sığır YetiĢtiricileri Birliği ve Süt Üretici Birliği gibi 

kurumların asil üye olduğu bir Komitede Damızlık Koyun Keçi YetiĢtiricileri 

Merkez Birliğinin de asil üye olması gerektiğini dile getirmiĢtir. 

 Sn. Hüdayi ERCOġKUN (YO), Bakanlığın görüĢü doğrultusunda yeni bir 

yönetmelik hazırlanması yerine var olan yönetmelik üzerinde değiĢiklikler 

yapılmasının uygun bulunduğunu belirtmiĢtir. Ülkemizde küçükbaĢ hayvancılığın 

oranının %15 olduğunu ve IPARD Programı kapsamındaki 101 tedbiri ve 103 

tedbirlerinde küçükbaĢ ile ilgili baĢvuruların sayısının oldukça az olduğunu dile 

getirmiĢtir. Üye sayısının Komisyon‟la yapılan görüĢmede 35 ile 

sınırlandırıldığını ve Komisyon‟un gönderdiği rehberde sivil toplum örgütü 

temsilcilerinin sayısının resmi kurum temsilcileri sayısına eĢit veya bu sayıdan 

fazla olması gerektiği belirtildiğinden Damızlık Koyun Keçi YetiĢtiricileri 

Merkez Birliğinin asil üye olarak dahil edilemediğini dile getirerek IPARD 

Programını en iyi yansıtacak üye dağılımının mevcut hali olduğunu söylemiĢtir. 

 

Karar N°4 

 IPARD II Yönetmelik Taslağı onaylanmıĢtır. 
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Gündemin 14. Maddesi hakkında: 

 Sn. Mehmet AYDINBELGE (YO), IPARD II Program sunumunu yapmıĢtır. (EK 

12) 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), IPARD II Programındaki uygunluk 

koĢullarının, üst limitlerin ve kapsamının IPARD I Programıyla aynı olduğunu, 

ancak bütçe aĢağı yukarı aynı kalsa da enflasyon nedeniyle daha az olduğunu 

belirtmiĢtir. 101 tedbirindeki bütçenin, kırsal altyapı kapsamında yenilenebilir 

enerji sektörünün eklenmesi nedeniyle daha az olduğu, bu nedenle IPARD II 

kapsamının kısıtlı finansmana uygun bir Ģekilde düzenlenmesi gerektiğine 

değinerek bu konudaki değiĢikliklerin Haziran ayında önerileceğini ümit ettiğini 

belirtmiĢtir. IPARD II‟nin ilk çağrısına çıkıldığı ve Ģimdiden tarımsal iĢletmeler 

yatırım  tedbirinde yaklaĢık 3000 baĢvuru alındığını belirterek, sözleĢmenin 

imzalanması için akreditasyon alınması gerektiğinden akreditasyon iĢlemlerinin 

hızlandırılmasının önemini ifade etmiĢtir. Bunun için YO BaĢkanının (IPARD 

için münhasır yetkiye sahip bir üst düzey yetkili) bir an önce atanmasının 

gerekliliğini vurgulamıĢtır. . 

Gündemin 15. Maddesi hakkında: 

Sn. Ġbrahim MUTLU (YO), IPARD II Program DeğiĢikliği ile ilgili sunum yapmıĢtır. Bu 

değiĢiklik teknik nitelikte olup IPARD II‟nin uygulanmasına yönelik bütçe görevlerinin 

devri konusundaki hazırlıklardan doğmuĢtur. DeğiĢikliğin içeriği Ģöyledir: 

- IPARD II programı 2014 yılında hazırlanmıĢ, 2015 yılının baĢında kabul edilmiĢ ve 

2016 yılında baĢlayacak olması nedeniyle ilgili ulusal mevzuatın güncellenmesi; 

- uygulama prosedürlerinin güncellenmesi sürecinde ortaya çıkan küçük teknik ve metin 

hatalarının düzeltilmesi; 

- tedbirin uygulanmasına ve yerel düzeydeki eğitimlerin düzenlenmesine hazırlık 

sürecinde ortaya çıkan (marjinal) toprak erozyonu konusundaki tarım-çevre tedbirinde 

düzeltmeler (teknik detaylar, büyük unsurlar değil). (EK13) 

Karar N°5 

 IPARD II Program DeğiĢikliği onaylanmıĢtır. 

Gündemin 16. Maddesi hakkında: 

 Sn. Mehmet AYDINBELGE (YO), IPARD II Değerlendirme Planı ile ilgili 

sunum yapmıĢtır. 2007-2013 yıllarına iliĢkin değerlendirme stratejisinin 

hazırlanmıĢ olduğunu ve IPARD II için yeni bir Değerlendirme Planı konseptinin 

getirildiğini açıklamıĢtır. Bunun yasal dayanağı Sektörel AnlaĢmanın 56. Maddesi 

ve Çerçeve AnlaĢmanın 57. Maddesidir. Komisyon rehberi temelinde taslak bir 

Değerlendirme Planı hazırlanmıĢtır. Değerlendirme Planı ayrıca NIPAC‟ın Ulusal 

Değerlendirme Planına da dahil edilecektir. Değerlendirme Planı 8 bölümden 

oluĢacak ve faydalanıcıların önündeki engeller, programın tamamlayıcılığı, 

çevresel etkisi, kaynak verimliliği ve etkililiği konularında değerlendirmeleri 

içerecektir. Veriler, mevcut veri tabanlarından, TÜĠK verilerinden, faydalanıcılar 

ve diğer paydaĢlardan edinilecektir. IPARD I‟in nihai değerlendirmesinin bu 

yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.  Uygulamada karĢılaĢılan 

sorunların en az yıllık değerlendirmesinin yapılması taslak plana eklenmiĢtir. 
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Bulgular, Yönetim Otoritesi ve diğer paydaĢlar için faydalı olacaktır. Gerekli 

insan kaynakları Yönetim Otoritesi ve TKDK tarafından sağlanacaktır (EK 14). 

 

Gündemin 17. Maddesi hakkında: 

 Sn. Ġbrahim MUTLU (YO), IPARD II ĠletiĢim ve Tanıtım Eylem Planı ile ilgili 

sunum yapmıĢtır. (EK 15) 

 Sn. Iwona LISZTWAN (AK, A5 Birimi), Sektörel AnlaĢma‟da öngörüldüğü 

üzere tek bir IPARD internet sitesi kurulması gerektiğini belirtmiĢ ve paydaĢların 

iletiĢim faaliyetlerine etkin katılımının önemini vurgulamıĢtır.  

 Sn. Ali ERGĠN (GTHB,YO Daire BaĢkanı), TKDK tarafından koruma amacıyla 

site adının alındığını ve sitenin kurulacağını belirtmiĢtir. 

Karar N°6 

 IPARD II ĠletiĢim, Tanıtım ve Görünürlük  Planı (2014-2020) onaylanmıĢtır. 

Gündemin 18. Maddesi hakkında: 

 Sn. Ġbrahim MUTLU (YO), Yönetim Otoritesi‟ nin 2016 Tanıtım Eylem Planı ile 

ilgili sunum yapmıĢtır. Tanıtım Eylem Planı amacının kamuyu, potansiyel 

faydalanıcıları ve paydaĢları IPARD II konusunda bilgilendirmek, IPARD 

fonlarını dengeli bir Ģekilde dağıtmak, tanıtım araçları tasarlamak, AB desteği ve 

IPARD programının sonuçları hakkında farkındalık yaratmak, ve IPARD II 

programının Ģeffaflığını sağlamak olduğunu açıklamıĢtır. Tanıtım faaliyetleri, 

hazırlık aĢamasında olan ortak IPARD web sitesi dahil olmak üzere tanıtım 

araçları kullanılarak yürütülecektir. LEADER faaliyetleri de bu kapsamda yer 

alacaktır. Planda YO ve TKDK‟nın sorumlulukları, 7 yıllık bütçe tahmini ve 

izleme göstergeleri yer almaktadır (EK 16). 

 Sn. Ali GÖKÇE (TKDK), TKDK‟ nın 2016 Tanıtım Eylem Planı ile ilgili  

görevlerine iliĢkin tabloyu sunmuĢtur. (EK 16) 

Karar N°7 

 IPARD II  Tanıtım ve Görünürlük  Planı onaylanmıĢtır.  

 

 Sn. Faruk TELEMCĠOĞLU (GüneĢ Enerjisi Derneği), güneĢ enerjisi ile ilgili 

fuarlarda kamu projeleri adı altında oturumlar düzenlenip uzmanların burada bu 

sektörle ilgili bilgiler vermesini önermiĢtir.  

Gündemin 19. Maddesi hakkında: 

 Sn. Burhan AKSU (YO), 2016-2018 Teknik Destek Eylem Planı onayı bir sonraki 

Ġzleme Komitesi‟ nde gerçekleĢeceğinden konuyla ile ilgili kısa bir sunum 

yapmıĢtır. (EK 17) 
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Gündemin 20. Maddesi hakkında: 

Diğer konular görüĢülmüĢtür. 

 Sn. Derya BALYAN (AB Bakanlığı, NIPAC Ofisi), Sektörel AnlaĢma‟nın 

yürürlüğe girdiğini, uygulama için çok önemli diğer bir hususun ise Finansman 

AnlaĢması olduğunu ifade etmiĢtir. Ġlaveten, IPARD-II kapsamında uygulamaya 

geçilmesi için Finansman AnlaĢması‟nın yürürlüğe girmesi gerektiğini 

hatırlatarak, mezkûr AnlaĢmanın ilk taslağının Avrupa Komisyonunca en kısa 

sürede tarafımıza iletilmesinin beklendiğini vurgulamıĢtır. 

 Sn. Tuncay ARISOY (Ziraat Bankası), bir faydalanıcının herhangi bir IPARD 

Programından faydalandıktan sonra bir sonraki IPARD Programından 

yararlanmak istemesi durumunda önceden bankanın o IPARD programı için 

açmıĢ olduğu krediye istinaden aldığı ipoteğin fek edilmesinin TKDK tarafından 

istendiğini belirtmiĢtir. Bu konunun müĢteriyle Ziraat Bankasını karĢı karĢıya 

getirdiğini ifade ederek bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılamayacağını 

sormuĢtur. Ayrıca, faydalanıcının ilk baĢvuru sırasında kredi kullanacağına iliĢkin 

niyet mektubunu zaten verdiğini ve bir sonraki projesinde de bu ipoteğin TKDK 

tarafından kabul edilip edilemeyeceğini sormuĢtur. 

 Sn. Ahmet YAZAR (TKDK, Proje Yönetim Koordinatörü), bu konunun daha 

önce diğer bankalarla da gündeme geldiğini belirtmiĢtir. Önceden herhangi bir 

aĢamada yatırım arazisi üzerinde ipotek ve benzeri iĢaretlerinin olmaması 

gerektiğini, ancak protokollere ilave bir hüküm eklenerek bir hak tanındığını ve 

bu protokolü imzalayan bankaların ipotek koyabilmesine iliĢkin bir istisna 

tanındığını belirtmiĢtir. Burada ise bu istisnanın ötesine geçerek tekrar baĢvuru 

yapılması durumunda baĢvuruda da aranmamasına yönelik bir talep geldiğini 

belirtmiĢ ve bu talebin anlaĢılabilir olmasına rağmen riskli bir baĢvuru olarak 

görüldüğü için konunun tekrar değerlendirilebileceğini ancak olumlu sonuç 

çıkabileceğine yönelik net bir Ģey söyleyemeyeceğini belirtmiĢtir. 

 Sn. Tuncay ARISOY (Ziraat Bankası), bu cevabın çok yeterli olmadığını söylemiĢ 

ve faydalanıcının baĢvurusuna olumlu cevap beklerken ipotekten dolayı olumlu 

cevap alamadığını düĢündüğünde bankayla karĢı karĢıya geldiğini ve zor durumda 

kaldıklarını belirtmiĢ, bu nedenle müĢterinin ipoteği varsa ikinci defa baĢvuramaz 

ifadesinin eklenmesini talep etmiĢtir. 

 Sn. Murat BAYRAMOĞLU (Hüsnü Özyeğin Vakfı), Bitlis ve Kilis‟te iki 

kalkınma çalıĢması yürüttüklerini ve daha toplum temelli ve havza bazlı 

çalıĢmalarının LEADER uygulamaları için bir referans olabileceğini belirtmiĢtir. 

Ayrıca, Vakfın sahadaki aktif aktörlerin eğitilmesine yönelik kırsal ve yerel 

kalkınma konularında eğitim programları düzenlediğini ve üretici örgütlerin 

temsilcileriyle kalkınma alanındaki aktörleri bir araya getirme konusundaki 

deneyimlerini aktarmak istediklerini belirtmiĢtir. IPARD olumlu uygulamalarının 

TRT ile bir protokol yapılarak bir belgesel veya program aracılığıyla 

yaygınlaĢtırılması ve farklı sektörlerden yatırımcılarla küçük üreticilerin bir araya 

geldiği fuar gibi etkinliklerin düzenlenerek kaynaĢma ve sinerji sağlanması 

önerilerinde bulunmuĢtur.  
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Gündemin 21. Maddesi hakkında: 

Bir sonraki Ġzleme Komitesi Toplantısının gerçekleĢtirileceği tarih konusunda öneriler 

sunulmuĢ ve karar verilmiĢtir.  

 Sn. Metin TÜRKER (GTHB, YO BaĢkanı), bir sonraki Ġzleme Komitesi toplantısı 

için 16 Haziran 2016 tarihinin kabulünü oylamaya sunmuĢtur. 

 

Karar N°8 

 Bir sonraki IPARD Ġzleme Komitesi toplantısının 16 Haziran 2016 tarihinde 

gerçekleĢtirilmesi kabul edilmiĢtir. 

 

Gündemin 22. Maddesi hakkında: 

 Sn. Metin TÜRKER (GTHB, YO BaĢkanı) katılımcılara teĢekkür ederek 

toplantıyı kapatmıĢtır. 

  

 

ĠMZA: 

ĠZLEME KOMĠTESĠ BAġKANI ĠZLEME KOMĠTESĠ SEKRETARYASI 

ADINA:    

   

Dr. Durali KOÇAK  Halil Ġbrahim MUTLU 

  MüsteĢar Yrd.V.     AyĢegül TAġIN  

 

  


