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DENİZLİ İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Denizli ilinin en güneydeki ilçesi konumunda bulunan Çameli, Akdeniz ikliminin hâkim 
olduğu, elması, domatesi, patatesi, fasulyesi, fındığı, cevizi ve alabalığı ile meşhur bir 
yerleşim yeridir.

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği (ÇAMYEG), 2016 yılında LEADER yaklaşımı 
doğrultusunda Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması ve uygulanması için 
bir araya gelen paydaşlar tarafından kurulmuştur. ÇAMYEG’in 9 kişilik yönetim kurulu; 
kamu kurumu temsilcileri, STK temsilcileri, özel sektör temsilcileri, çiftçiler, gençler ve 
kadınlardan oluşmaktadır.

ÇAMYEG başkanı İbrahim Putgül ile YKS hazırlama ve uygulama sürecinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve elde ettikleri başarıları konuştuk.

Putgül, en başta LEADER yaklaşımını tanıtmak ve ilçe halkında farkındalık oluşturmak 
için 11 odak grubu ve 33 alt grup ile toplantı yaptıklarını ifade etmiştir. Bu toplantılar 
kapsamında  gerçekleştirilen anket çalışması ve detaylı analizler sonucunda YKS 
hazırlanmıştır. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) sunmuş 
olduğumuz stratejimizi onayladıktan sonra 2020 yılında ÇAMYEG ile TKDK arasında 
sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşme sonrası süreçte koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen çalışmalara 
devam edilmiştir.

2021 yılında, LEADER programı kapsamında ÇAMYEG ve Çameli Belediyesinin işbirliği 
ile hazırlanan mutfak atölyesi endüstriyel mutfak ekipmanlarıyla donatılmış ve ilçedeki 
tüm kadınların kullanımına açılmıştır. ÇAMYEG müdürü Pınar Gözde Ünsalan’ın 
aktardığı bilgiye göre; mutfak atölyesinde eğitimler Çameli Halk Eğitim Merkezi 
eğitmenleri ve ilçenin önde gelen aşçıları tarafından verilmektedir. Burada üretilen 
yöresel ürünlerin satışı hem Çameli Üreten Kadınlar Derneği (ÇAMKAD) satış ofisinde 
hem de www.camkad.com adresinde gerçekleştirilmektedir.

Coğrafi işaretli Çameli Kilimi ve Çameli Elmalı Bezi gibi değerli el sanatı ürünlerini 
korumak ve geleceğe aktarmak için “Elmalı Atölyesi” düzenlenmiştir. ÇAMYEG ile 
Çameli Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol gereği 24 Mayıs 2021 tarihinde  
başlayan eğitimler, 18 Haziran 2021 tarihinde  sona ermiştir.

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan dört YEG ile Türkiye’den sadece ÇAMYEG’in 
ortağı olduğu Avrupa Birliği (AB) “Come and See” (Gel ve Gör) projesi kapsamında 
Yunanistan’ın Kavala kentindeki toplantılara katılım sağlanmıştır. Söz konusu proje 
toplantıları 31.08.2021 – 02.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. ÇAMYEG 
heyeti, Kavala’da AB üyesi YEG’ler ile animasyon-kapasite geliştirme faaliyetlerine 
katılmıştır.

ÇAMELİ
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
1.922.155,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı



DİYARBAKIR İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Çınar Zerzevan Kalesi Yerel Eylem Grubu Derneği (ÇZK-YEG) Diyarbakır ilinin Çınar 
ilçesinde 2020 yılında kurulmuştur. ÇZK-YEG’in 7 kişilik yönetim kurulu; kamu kurumu, 
özel sektör ve STK temsilcileri ile kadın ve gençlerden oluşturulmuştur. İlçenin 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Çınar’da ÇZK-YEG başkanı Mehmet Cevat Delil ile YEG kuruluş sürecini ve gelecek 
hedeflerini konuştuk.

LEADER yaklaşımından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
sayesinde haberdar olduklarını belirten Delil, Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlama 
sürecinde birçok saha çalışması yaptıklarını ifade etmiştir. Gerçekleştirdikleri farkındalık 
ve bilgilendirme faaliyetleri sonucunda yerel halkın, LEADER yaklaşımını çok olumlu 
karşıladığını ve çalışmalara katılmak istediklerini  sözlerine eklemiştir.

Özellikle kadınlar ve gençlerin istihdamına yönelik projeler gerçekleştirmek, TKDK, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve STK’ların da desteği ile yeni iş 
alanlarının açılmasını sağlayacak faaliyetler yapmak istediklerini ifade etmiş ve tarım 
ve hayvancılığa dönük sürdürülebilir projelere çok önem verdiklerini vurgulamıştır. 

YKS Öncelikleri

İlçedeki girişimci kadın ve gençlerin desteklenmesi,
Çınar’ın önde gelen tarım ürünleri olan pamuk ve pirinç hakkında üreticilerin 
bilinçlendirilmesi, 
İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin öne çıkarılması.

Hedefler

ÇZK-YEG olarak üreticilere vereceğimiz eğitimlerle daha sağlıklı ve kaliteli ürünler 
yetiştirmelerinin sağlanması,
İlçedeki kadınların bir araya gelerek üretime katılmalarının sağlanması ve 
kooperatifleşme çalışmalarının teşvik edilmesi,
İlçenin tarihi mekânlarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunarak ilçe turizminin gelişmesine 
katkı sağlanması.

ÇINAR ZERZEVAN KALESİ
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.154.111,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı



ŞANLIURFA İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneği (HİLVAN YEG) Şanlıurfa ilinin Hilvan ilçesinde 2019 
yılında kurulmuştur. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

LEADER yaklaşımı çerçevesinde farklı odak grupları ve alt gruplarla farkındalık ve 
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. HİLVAN YEG koordinatörü Yusuf Yavuz’un 
aktardığı bilgiye göre; ilçe genelinde 1000 anket çalışması yapılmıştır. Özellikle çiftçiler, 
kadınlar ve gençlerle yapılan anketler sonucunda Yerel Kalkınma Stratejisini (YKS) 
hazırlayan YEG, YKS önceliklerini şu şekilde sıralamıştır:
        
YKS Öncelikleri

1. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,
2. Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayanarak turizmin geliştirilmesi,
3. Topluluğun sosyal ve kültürel yaşamının canlandırılması,
4. Köylerde kamusal alanların iyileştirilmesi,
5. Çevre standartlarının iyileştirilmesi ve yenilebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
6. Kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi.

HİLVAN YEG, 2020 – 2023 yıllarını kapsayan YKS’nde yer alan bağ bozumu ve coğrafi 
işaret alma projelerini hayata geçirmek için 14 Eylül 2021 tarihinde, Ovacık (Hasenik) 
köyünde Bağbozumu Şire Şenliği ve Coğrafi İşaret Lansmanı düzenlemiştir. Hilvan 
Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte, yıl boyunca büyük emekler 
verilerek toplanan üzümler pekmez, pestil, kesme ve fıstıklı sucuğa dönüştürülmüştür.

Etkinlikte söz alan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; “Hilvan Yerel Eylem 
Grubu işbirliği ile tarım, turizm, eğitim, sosyal ve kültürel alanda Hilvan’ın gelişmesi 
ve tanıtılması amacıyla geleneksel yöntemlerle üretilen 3 ürün için coğrafi işaret 
süreci başlatılmıştır. Bu ürünlerimiz tescillendikten sonra coğrafi işaret ile Dünya 
çapında tanınır hale gelecek ve ürünlerimizin katma değeri artmış olacak” ifadelerini 
kullanmıştır. 

HİLVAN
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.232.180,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı


