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• Sektörel Anlaşma’nın 68. maddesi kapsamında IPARD Yönetim 
Otoritesi (YO) tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) ile istişarenin ardından 
hazırlanmıştır. 

Amaç 
• Raporun amacı: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 

Bileşeni (IPARD)’nin uygulanması ile ilgili olarak 29 Ağustos 
2011 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmaları 
ayrıntılı olarak sunmaktır. 

 

 

Yasal Gereklilik 
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İçerik 
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Yönetici Özeti 
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2 
Türkiye’de IPARD Programı ile ilgili genel koşullardaki değişiklikler ve IPARD    

uygulamasına etkileri 

3 
IPARD Programı öncelik ve tedbirlerinin uygulanmasındaki ilerlemenin 

değerlendirmesi 

4 IPARD Programı uygulamasının iyileştirilmesi için atılan adımlar 

5 IPARD ve diğer uluslararası mali destek araçlarının koordinasyonu 

6 Tedbir bazında harcamaların değerlendirilmesi  

7 Devam eden değerlendirme  

8 Sonuç 

9 Ekler 
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Gerek dünya ekonomisindeki daralma süreci, gerekse Türkiye’nin içinde 

bulunduğu siyasal konjonktür göz önüne alındığında, Türkiye ekonomisinin 
2015 yılındaki büyüme oranı beklentilerin üzerinde gerçekleştirmiştir.  
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2.Türkiye’de ilgili genel koşullardaki değişiklikler ve bunların IPARD    

uygulamasına etkileri 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sosyal göstergelerden olan Türkiye nüfusu,  artmaya devam etmekle birlikte, 2014 
yılına kıyasla oransal olarak ciddi bir artışın olmadığı gözlenmiştir.  

• Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı ise 2015 
yılında, bir önceki yılla aynı oranda seyretmiştir.  Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinde 
ikamet edenlerin oranında da, önceki yıla kıyasla yükseliş  gözlenmiştir.  
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• İstihdam edilenlerin ve tarım sektöründe 

çalışanların sayısı bir önceki yıla göre artış 
göstermiştir. 

• İstihdam değerlerinde ise tarım ve sanayinin 
payında, hafif bir azalışın varlığı gözlenmiştir. 
Öte yandan, 2015 yılı işsizlik oranı bir önceki 
yıla oranla artmıştır. 

 
• Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki artış son iki 

yılda yavaşlamıştır. Genel olarak bakıldığında, AB 
ülkeleri, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı 
konumunu sürdürmektedir. İhracatta olduğu 
gibi, ithalatta da AB ülkeleri, Türkiye’nin en 
önemli ticaret bileşeni konumundadır. Tüm 
tarımsal ihracat değerleri 2014 ve 2015 
yıllarında azalma eğilimine girmiştir. Diğer 
yandan, balıkçılık sektöründe, ihracattaki artış 
eğilimi son yıllardaki seyrini korumuştur. 
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Bazı makro-ekonomik göstergeler 
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Son birkaç yılda, Türkiye’de, tarımsal üretim hızlı bir şekilde artmıştır. Türkiye’de temel 
sektörlere bakıldığında, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı, 2015 yılının 
ilk üç çeyreğinde artış göstermiştir. Hatta, tarım bu üç çeyrek dönemde diğer sektörlere 

kıyasla, daha yüksek bir büyüme hızı gerçekleştirmiştir. 
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*2013 yılı, **2014 yılı  
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Diğer yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da tarım işletmelerinin modernleştirilmesi, 
ürün kalitesinin geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerle üreticilerin rekabet gücünün 
arttırılması Türkiye’nin tarım politikasının öncelikleri olmuştur. Tarımsal verimliliğin 
önündeki en büyük engel olan parçalanmış tarım arazileri sorununu çözmek için, 

yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları 2015 yılında da sürmüştür. Tarımsal 
altyapı çerçevesinde, sulama ve tarla içi geliştirme çalışmaları, drenaj ve arazi 

ıslahı, toprak etüt ve harita çalışmaları, derecelendirme, arazi kullanım planlaması, 
entegre idare kontrol sistemi ile çiftlik muhasebe veri ağı gibi çalışmalar 2015 

yılında da devam etmiştir. 
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Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümü için, 
uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu 
politikalara uyumunu sağlamak amacıyla, ulusal bütçeden 

yapılan tarımsal desteklemeler kapsamında 2015 yılında, toplam 
10.003.717 TL destek verilmiştir. Toplam destek tutarının 

yaklaşık % 3,3’ü de Kırsal Kalkınma IPARD Destekleri kapsamında 
ödenmiştir.  
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3. IPARD Programı Öncelik ve Tedbirlerinin Uygulanmasındaki         
İlerlemenin Değerlendirilmesi 
 • 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Program kapsamında, toplam yatırım tutarı 

2.104.944.623 avro olan, 10.987 proje ile sözleşme imzalanmış ve Program katkısı 
682.054.362 avro olan 9.477 proje tamamlanmıştır. Ayrıca, Teknik Destek Tedbiri 
kapsamında, 16 adet proje imzalanmıştır. 

• 2015 yılında, toplam 3.020 proje desteklenmiş ve desteklenen projelerin toplam 
yatırım tutarı 388.842.714 avro olmuştur.  

• IPARD kapsamında en yüksek hibe desteği alan iller, sırasıyla Ankara, Konya, Elazığ, 
Samsun ve Afyonkarahisar illeri olmuştur.  

• Harcamaların büyük bir kısmı, 101 Tedbiri’nde gerçekleşmiştir. Ayrıca, Program 
hedefleri ve gerçekleşme oranları incelendiğinde, en fazla gerçekleşme oranının 
traktör başvurularının 8., 9., 10. ve 11. Çağrılar’da uygun harcama kalemlerine 
dahil edilmesi nedeniyle, , 302-1 Alt Tedbiri’nde;  en düşük gerçekleşme oranının 
ise 302-3 Alt Tedbiri’nde olduğu görülmüştür. Bunun muhtemel nedenlerinden 
birisi, kırsal turizm tesisi yatırımlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilen, 
Turizm İşletme Belgesi’nin istenmesidir.  

• 2015 yılında, söz konusu yıl için tahsis edilen bütçenin tümü harcanmıştır. 
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4. IPARD Programı Uygulamasının İyileştirilmesi İçin Atılan 
Adımlar  
 

 

• IPARD Programı yapıları, 2015 yılında da iç ve dış denetimler geçirmiş 
olup, bu denetimler neticesinde elde edilen bulgulara yönelik eylem 
planları, ilgili Kurumlar tarafından hazırlanarak, uygulamaya aktarılmıştır. 

• IPARD Programı’na uygun başvuru yapılmasını sağlamak amacıyla, 2015 
yılında da çok sayıda doküman dağıtılmıştır. Ayrıca, YO ve TKDK 
tarafından, çeşitli illerde lansman, faydalanıcılarla görüşme, 
değerlendirme ve eğitim programları/toplantıları yapılmıştır. 103 Tedbiri 
için de, Bursa, Mardin, Erzincan, Denizli Mersin ve Ardahan illerinde TAIEX 
Çalıştayları düzenlenmiştir. 

• LEADER yaklaşımını yerel düzeyde oturtmaya ve Program’ın 
uygulanmasına yerel kuruluşların katılımına yönelik çalışmalar yapılmış, 
Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılımıyla seminer ve 
toplantı organize edilmiştir. 
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5. IPARD ve Diğer Uluslararası Mali Destek Araçlarının Koordinasyonu 
 

• IPA 1.Bileşeni kapsamında Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin Sayısallaştırılması Projesi ve 
Koyun ve Keçilerin Elektronik Tanımlama ve Kayıt Sistemi Projesi, AB tarafından finanse 
edilmektedir. 

• IPA 2.Bileşeni altında Bulgaristan–Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Karadeniz 
Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı yürütülmektedir. Bu projeler toplumsal ve fiziksel 
altyapının uygunlaştırılması açısından, IPARD’ın uygulamasına dolaylı olarak katkıda 
bulunmaktadırlar.  

• IPA 3.Bileşen altındaki Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı’nda, IPARD’ı tamamlayıcı 
nitelikte olan 17 proje desteklenmektedir.  

• IPA 4.Bileşeni, İnsan Kaynakları Geliştirme Operasyonel Planı ise istihdam ve eğitim ağırlıklı 
olup; kadın istihdamına ve kız çocuklarının eğitimine önem vermektedir.  

• IPARD Programı ile diğer IPA Bileşenleri arasında, tamamlayıcılığın sağlanması ve mükerrerliğin 
önlenmesi amacıyla, 2015 yılı içerinde Programların Sektörel İzleme Komiteleri’ne katılım 
sağlanmıştır.  

• Diğer yandan, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi, Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma 
Projesi, Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi ile Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 
2015 yılında yürütülmüştür. Bu projeler, AB haricindeki dış kaynaklarca finanse edilmektedir. 
Bu projeler, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına ve kırsal göçün önlenmesine pozitif 
katkı sağlayarak, IPARD Programı uygulamalarını tamamlamaktadır. 
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6. Tedbir Bazında Harcamaların Değerlendirilmesi  
  

2015 yılında sözleşmeye bağlanan tutarın, yaklaşık 
%64’ü 101 Tedbiri, %19’ü 103 Tedbiri ve %17’si 302 
Tedbiri içindir. Bu Tedbirler için yapılan ödemelerin, 

oranları ise sırasıyla  %65, %14 ve %21’dir.  31.12.2015 
itibariyle, faydalanıcılarla yapılan sözleşmelerin toplam 

tutarı; IPARD Programı’na 2007-2013 yılları için      
Eksen 1, Eksen 3 ve Teknik Destek kapsamında tahsis 

edilen, toplam 1.052.778.454 avroluk bütçenin 
%114’lük kısmına karşılık gelmektedir. 
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7. Devam Eden Değerlendirme 

 

2015 yılında gerçekleştirilen devam eden değerlendirme 
çalışması sonucunda, IPARD Programı’nın bazı Alt Tedbirleri’ne 

başvuru talebinin az olmasının temelinde yatan en önemli 
sorunların; başvuru için gerekli belgelerin teminindeki bürokratik 
süreç olduğu; özellikle, küçük çiftçi ve üreticilerin gerekli belgeleri 

sağlamakta zorlandığı, proje başvuru dosyası hazırlama zorluğu 
ve maliyeti nedenlerine dayalı olduğu görülmüştür. Söz konusu 

sorunların çözümüne yönelik, çalışmaların yapılması; ayrıca, 
danışmanlık hizmeti sağlayan firmaların Program kapsamında, 
sağladıkları hizmetlerin kalitesi ve talep edecekleri ücretler ile 

ilgili bir düzenlemeye gidilmesi Değerlendirme Raporu’nun 
başlıca önerileri arasında yer almıştır. 
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Teşekkürler… 
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