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ÇORUM İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Çorum iline bağlı, 30 bin nüfusa sahip olan İskilip ilçesindeyiz. Fotoğraf sanatçısı 
Haluk Uygur’un “doğal bir etnografik kent müze” diye tarif ettiği İskilip, geleneksel el 
sanatlarıyla öne çıkmaktadır. 

Geniş ve zengin bir tarihi mirasa sahip olan bu güzel İlçe, LEADER programı kapsamında 
2010 yılında pilot bölge olarak seçilen yerlerden biridir. 2015 yılında resmi olarak 
kurulan İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), oluşum sürecini ve akreditasyonunu 
tamamlayarak on yıllık bilgi birikimini ve çalışmalarını yeniden hayata geçirme imkânı 
bulmuştur.

Türkiye için IPARD Programı hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yerel Kalkınma 
Stratejisi (YKS) kapsamında İskilip’te, kurum ziyaretleri, STK temsilcileri ve üyeleri 
ile görüşmeler, kadınlar, gençler ve kamu çalışanlarından oluşan 6 farklı odak grubu 
toplantıları, ayrıca merkez mahalle muhtarları ile toplantılar yapılmıştır. Bunlarla birlikte 
253 anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Böylece İlçe genelinde gerekli bilgilendirmeler 
yapılarak yöre halkının sürece etkin katılımı sağlanmıştır. 

Bu bağlamda İskilip YEG Başkanı Mustafa Serdar Çorumlu’ya gerçekleştirdikleri YKS 
faaliyetleri ile bugüne kadar elde ettikleri başarıları ve gelecekte yapmayı planladıkları 
çalışmalar sorulmuştur.

Çorumlu; öncelikle YKS çalışmaları sonucunda İskilip’te LEADER yaklaşımı ile ilgili 
farkındalığın arttığını ifade etmiştir. Yörelerinde daha önceden kalaycılık, sepetçilik, 
oymacılık, semercilik, ayakkabıcılık gibi el sanatlarıyla ilgili çok düşük bir üretim 
olduğunu ayrıca İskilip tarhanası, turşusu, sucuğu, pekmezi gibi birçok yöresel ürünün 
de sınırlı olarak üretildiğini belirtmiştir. Ancak YKS faaliyetleri ile hem el sanatlarının 
hem de yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere sunulmasını sağlayan bir çarşı 
kurulduğunu ve bu ürünlerin internet üzerinden de satışlarının yapılabildiğini ifade 
etmiştir. LEADER çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları 
sayesinde STK’lar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları arasında ciddi bir iş birliği 
imkânı doğduğunu belirtmiştir.

Kısa ve orta vadeli planları ve hedefleriyle ilgili olarak , en başta YKS’yi kusursuz bir 
şekilde uygulamak istediklerini belirtirken, bir sonraki dönemde ise daha geniş bölgeleri 
kapsayacak yeni bir strateji ile yine faydalı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini, el 
sanatlarını ve tarıma dayalı yöresel ürünleri geliştirerek İskilip’i Türkiye’ye ve dünyaya 
tanıtıp kültürel bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade etmiştir.
İskilip YEG Başkanı Mustafa Serdar Çorumlu; ilk günkü heyecanımızla, işimize dört elle 
sarılarak çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu heyecanı kaybetmeden çalışmaya 
devam edeceğiz diyerek sözlerini tamamlamıştır.

İSKİLİP 
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.232.000,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 YKS Uzmanı



SAMSUN İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Samsun Asarcık ilçesi; Samsun ilinin 44 km güneyinde, yaklaşık 17 bin nüfuslu şirin bir 
ilçedir.

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği (ASYEG), IPARD Programı LEADER Yaklaşımı 
kapsamında resmi olarak 2019 yılında çalışmalara başlamıştır. Yerel Kalkınma Stratejisi 
(YKS) hazırlıklarına hızla başlayan dernek, kısa süre içinde geniş katılımlı 42 toplantı ve 
1400 anket çalışması gerçekleştirmiştir.

ASYEG, YKS önceliklerini dört tema çerçevesinde belirlemiştir:

YKS Öncelikleri

Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak katma değerli 
ürünlerin yetiştirilmesi, el sanatlarının ve kısa tedarik zincirlerinin geliştirilmesi,
Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin 
geliştirilmesi,
Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel 
örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dâhil) desteklenmesi,
Tema  4: Yerel eylem grupları ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD Programının 
yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi.

ASYEG Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Baştürk’e YKS faaliyetleri sonucunda elde 
ettikleri başarıları ve LEADER yaklaşımı kapsamında gelecekteki hedeflerini sorduk.

Baştürk, bu yaklaşım ile girişimcilik bilincinin arttığını belirtirken, Asarcıklı bir 
girişimcinin şeker pancarı üretimi üzerine yaptığı bir çalışmanın patentini aldığını 
ifade etmiştir. Bununla birlikte, halı dokuma alanında çalışmak isteyen kadınların, Halk 
Eğitim Merkezlerinde bu konuda kurs alabileceklerini ASYEG bilgilendirme çalışmaları 
sayesinde öğrendiklerini belirtmiştir.

ASYEG olarak kısa ve orta vadeli planlarını ve hedeflerini de anlatan Gökhan Baştürk, 
2023 yılına kadar yerel kalkınma stratejilerini tamamlamak istediklerini söylemişir. 

Baştürk, bu doğrultuda yöresel ve geleneksel ürünleri markalaştırarak pazarlama 
hareketliliğini artırmış; 

Alternatif turizm çalışmaları ile katma değer sağlamış;  Gençler, kadınlar ve engelliler 
başta olmak üzere toplumun her kesimi ile birlikte kolektif yerel örgütleri desteklemiş; 

Kamu kurumları, STK’lar ve yerel işletmeler arasındaki işbirliği ile bölgenin ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmasının temelini oluşturarak LEADER yaklaşımının da 
sayesinde kırsal kalkınmayı sağlamış bir YEG olmayı hedeflediklerini ifade etmiştir.

ASARCIK
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.032.055,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 PERSONEL



ORDU İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Oksijen Yerel Eylem Grubu Derneği (Oksijen YEG), Ordu iline bağlı yapısal, kültürel 
ve coğrafi olarak birbirine yakın olan Perşembe, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerini 
kapsamaktadır. Adı geçen üç ilçedeki belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıfları, STK’lar, özel sektör temsilcileri ve gerçek kişilerin bir araya gelmesiyle 2016 
yılında kurulmuştur.  Oksijen YEG, LEADER Programı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) 
doğrultusunda önceliklerini ve amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır:

YKS Öncelikleri
Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak katma değerli 
ürünlerin yetiştirilmesi, el sanatlarının ve kısa tedarik zincirlerinin geliştirilmesi,
Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin 
geliştirilmesi,
Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel 
örgütlerin, derneklerin ve STK’ların (kadın grupları dâhil) desteklenmesi,
Tema 4: Yerel eylem grupları ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD Programının 
yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi.

Amaçlar
Temsil ettiği kırsal bölgenin tabandan-tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak,

Bölgenin kırsal yerleşimlerindeki sorunların tanımında, çözüme yönelik proje ve 
programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme 
süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlayarak, demokrasinin tabanda 
gelişmesine katkıda bulunmak,

Kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yöre 
gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,

Bölgenin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mera ve biyolojik kaynaklarını korumak ve bu 
kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik 
engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapmak,

Bölgede yeni iş imkânlarının yaratılması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve 
kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmak,

Perşembe ilçesinde Oksijen YEG kurucu üyesi Engin Derebaşı ile YKS doğrultusunda 
yaptıkları faaliyetleri konuştuk.

Derebaşı; 2020 yılı içerisinde birçok topluluğu bir araya getirebilecek eğitim ve 
farkındalık çalışmalarını Covid-19 tedbirleri sebebiyle gerçekleştiremediklerini ifade 
ederek Perşembespor ve Çamaşspor olmak üzere iki amatör spor kulübüne malzeme 
desteği sağladıklarını belirtmiştir. Aynı zamanda bölge tanıtımını yapmak ve turizm 
potansiyelini ortaya koymak amacıyla cometooksijen.com isimli bir web sitesi hazırladıklarını ifade etmiştir.

OKSİJEN
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.542.000,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
3 PERSONEL


