e-bülten
AMASYA’DA LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU

KASTAMONU’DA LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU

ANKARA’DA LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU

HAZİRAN 2021
SAYI : 4

AMASYA İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU
Amasya ilinin 4. büyük ilçesi olan Taşova, genellikle ılıman bir iklimin görüldüğü, verimli
topraklara sahip bir yerleşim yeridir.

TAŞOVA
YEREL EYLEM GRUBU

Taşova Yerel Eylem Grubu Derneği (Taşova YEG) 2016 yılında kamu, özel sektör,
STK’lar, genç üye ve kadın üye dengesi gözetilerek kurulmuştur. 31.508 nüfuslu ilçe
genelinde faaliyet gösteren Taşova YEG, çalışmalarında katılımcılık ilkesini esas almıştır.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlama sürecinde LEADER programına uygun olarak
yol haritasını çizen Taşova YEG, bu doğrultuda 6 farklı odak grubu toplantısı ve 18
farklı alt grubu içeren mahalle toplantıları gerçekleştirmiştir. Bunlarla birlikte 7 mahalle
muhtarı, 63 köy muhtarı, gençler ve kadınlara yönelik anket çalışmaları da yapmıştır.
Taşova YEG Derneği başkanı Kadir Aydoğan ile bugüne kadar gerçekleştirdikleri
faaliyetleri, elde ettikleri kazanımları ve gelecek hedeflerini konuştuk.
Aydoğan; Taşova İlçe Tarım Müdürlüğü ve STK’larla birlikte “Taşova Geleceğini
Konuşuyor” başlıklı toplantılar yapıldığını, tarım ürünlerinin pazarlamasını geliştirmek
amacıyla KOSGEB ile işbirliği içinde 30 kişiye girişimcilik ve e-ticaret kursları verdiklerini
ifade etmiştir. Yine bu dönemde YEG yönetim kurulu üyesi bir girişimcinin Taşova
Arıcılar ve Bal Üreticileri Derneğini kurduğunu belirtirken, YKS sürecinin en önemli
kazanımının ise Hünerli Eller Kadın Kooperatifi’nin kurulması olduğunu ifade etmiştir.
Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile daha kaliteli çalışmalar
yaparak YEG dernekleri arasında zirveye çıkmak istediklerini belirterek, bunun için
de sürdürülebilir faaliyetleri çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade etmiştir. Bu konuda
bölge halkına rehberlik ederek her geçen gün daha fazla kişinin YEG çalışmalarına
katılmalarını sağlamak istediklerini sözlerine eklemiştir.
Hedefler
Taşova YEG bölgesinde var olan potansiyelinin artırılması,
Bölge halkının refah seviyesinin yükseltilmesi,
Kırsalda yaşayan kadınların güçlendirilmesi,
Kırsaldan kentlere doğru göç yerine kentlerden kırsala doğru göçü teşvik edecek
kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi.

YKS Bütçesi
2.232.180,00 TL.
Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı

KASTAMONU İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU
Kastamonu ilinin Devrekani ilçesi, Kastamonu’nun kuzeyinde bulunan, 592 km² alana
yayılmış, 13.500 nüfusa sahip bir yerleşim yeridir. İlçenin temel geçim kaynakları tarım
ve hayvancılıktır. Devrekani, cırık tatlısı, banduma, düğün böreği, cizleme, ekşili pilav ve
samsı gibi birçok yöresel lezzetiyle öne çıkmaktadır.
Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği (DYEG) 2019 yılında resmi olarak faaliyetlerine
başlamıştır. LEADER yaklaşımını yerel halka duyurmak için farkındalık toplantıları ve
anket çalışmaları gerçekleştirmiştir.
DYEG müdürü Hasan Pazar ile bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetleri konuştuk.
Pazar; koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini yoğun bir şekilde yaşamalarına
rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmiştir. Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS)
hazırlık sürecinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile sürekli
irtibat halinde olduklarını ifade etmiştir. Öncelikle LEADER programı doğrultusunda
kadınlara yönelik olarak bir kişisel gelişim eğitimi organize ettiklerini ve katılımcıların
bu eğitimden çok memnun kaldıklarını belirtmiştir. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerini
ve kooperatifleşme çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine eklemiştir.
Hedefler
DYEG bölgesinin 2023 yılına kadar daha modern ve sosyal bir yaşam alanı haline
dönüştürülerek turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması,
Kadınların, dezavantajlı grupların ve kırsal kesimin sosyal hayata katılmasının
sağlanması,
Gençlere yönelik faydalı aktivitelerin çeşitlendirilmesi,
Halkın rahatça spor yapabilmesinin sağlanması,
Tarım ve hayvancılıkta Avrupa Birliği standartlarının sağlanması,
Kırsal ürünlere katma değer kazandırılması,
Pazarlamada kooperatifçilik bilincinin oluşturulması,
Kamu kurumları ile STK’lar arasında işbirliğinin tesis edilmesi,
Bilinçli kalkınma anlayışının yerleştirilmesi,
İstihdam ve üretim olanaklarının artırılması,
Devrekani ilçesinin kalkınmanın temeli olan eğitime ve bilişime ulaşmanın kolay olduğu
bir cazibe merkezi haline getirilmesi.

DEVREKANİ
YEREL EYLEM GRUBU
HİBE KAYNAĞI
IPARD
YKS Bütçesi
1.922.155,00 TL.
Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı

ANKARA İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU
Başkent Ankara’nın kuzeybatısında yer alan Güdül ilçesi M.Ö. 3500’lü yıllara kadar
uzanan zengin bir tarihe sahiptir.
Güdül’de son yıllarda bağcılığın önem kazanmasıyla birlikte Karacaören, Yeşilöz ve
Adalıkuzu köyleri yetiştirdikleri sofralık üzümlerle öne çıkmışlardır. İlçede ayrıca kiraz,
domates ve havuç üretimine ağırlık verilirken her yıl kiraz festivali düzenlenmektedir.
Bölgede yetiştirilen nohuttan üretilen meşhur Güdül leblebisi de ilçe ekonomisine
önemli bir katkı sunmaktadır.
Güdül Yerel Eylem Grubu Derneği (Güdül YEG) 2019 yılında resmi olarak faaliyetlerine
başlamıştır. Dernek, 419 km² ‘ye yayılan ve 10.800 kişinin ikamet ettiği faaliyet alanında,
kamu, özel sektör ve STK dengesini gözeterek 9 kişilik yönetim kurulunu oluşturmuştur.
LEADER programı doğrultusunda Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlama
çalışmalarına başlayan Güdül YEG, katılımcılık ilkesini esas alarak 9 odak grubu ve 27
mahalleyi kapsayan alt gruplar ile farkındalık toplantıları gerçekleştirmiştir.
Güdül’de YEG Derneği müdürü Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu ile bugüne kadar
gerçekleştirdikleri faaliyetleri, elde ettikleri başarıları ve hedeflerini konuştuk.
Kalaycıoğlu; Güdül Belediyesi ile işbirliği içinde kadınlara yönelik girişimcilik, yöneticilik
ve kişisel gelişim alanlarını içeren bir eğitim programı düzenlediklerini belirtmiştir.
Turizmi canlandırmak ve geliştirmek için geniş kapsamlı bir fizibilite çalışması
yaptıklarını, Güdülspor kulübüne malzeme desteği sağladıklarını ifade etmiştir.
Bugüne kadar yaptıkları farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde vatandaşları
kolektif çalışmalara ve sürdürebilir faaliyetlere yönlendirmeyi başardıklarını sözlerine
eklemiştir.
Hazırladıkları ilk eylem planında 52 tane proje bulunduğunu söyleyen Kalaycıoğlu,
öncelikli hedeflerinin bu projelerin hepsini hayata geçirmek olduğunu ifade etmiştir.
YKS sürecini tamamladıktan sonra da LEADER sayesinde edindikleri tecrübeler
ışığında ve öz kaynakları ölçüsünde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtmiştir.
Güdül YEG, tabandan tavana gelişen bir çalışma sistemi ile vatandaşların refahını
sağlama, gelir düzeylerini artırma ve bölgeye doğru yatırımlar yapılmasını teşvik etme
hedefleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

GÜDÜL
YEREL EYLEM GRUBU
HİBE KAYNAĞI
IPARD
YKS Bütçesi
1.922.000,00 TL.
Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı

