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ÇANAKKALE İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi, Türkiye’nin en güzel tatil merkezlerinden biridir. Assos 
Antik Kenti ve Gülpınar Apollon Kutsal alanı gibi tarihi mekânları, Asya kıtasının 
en uç noktası olan Bababurnu gibi özel yöreleri yerli ve yabancı gezginlerin ilgisini 
çekmektedir. Zeytinyağı üretimi, peynircilik, hayvancılık ve halı dokumacılığı Ayvacık 
ilçesinin önemli gelir kaynakları arasındadır.

LEADER yaklaşımı  kapsamında Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneği (Ayvacık 
Assos YEG) 2019 yılında kurulmuştur. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı 67 köy 
genelinde farkındalık bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların 
sonucunda değerlendirmeler  yapılarak Ayvacık YEG’in Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) 
oluşturulmuştur. 

Ayvacık’ta YEG başkanı Doğuş Şahin ve YEG müdürü Sevgi Arıöz ile bugüne kadar 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve gelecek projelerini konuştuk.

Şahin, sözleşme sonrası dönemde pandemi koşullarından ötürü çok fazla faaliyet 
yapamadıklarını ancak ROTA Çalışması ve Antep Fıstığı Geliştirme Projesi’nin devam 
ettiğini belirterek Rota Çalışması ile  ilgili detaylı bilgiye YEG’in web sitesi https://www.
ayvacikyeg.com/ üzerinden ulaşılabileceğini ifade etmiştir. 

Ayrıca sözleşme öncesi dönemde başlayan Antep Fıstığı Geliştirme Projesi’nin de çok 
verimli bir şekilde ilerlediğini sözlerine eklemiştir. Yerel halkın hem katkı sunduğu hem 
de faydalandığı proje sayesinde Ayvacık’ta Antep Fıstığı üretiminin 15 kat arttığını ve 
bu konudaki çalışmaları daha ileriye taşımak için Gaziantep’te bulunan Antep Fıstığı 
Araştırma Enstitüsü’ne bir araştırma gezisi düzenleme kararı aldıklarını belirtmiştir. 

Arıöz, ilçede üretilen zeytinyağı, kışlık gıdalar, sabunlar ve turistik hediyelik eşya gibi 
ürünlerin pazarlanması için bir e-ticaret sitesi kurulacağını ifade etmiştir. Söz konusu 
web sitesinin kurulması ve marka tasarımının yapılması için gerekli teklif sürecine 
ilişkin duyuru ise Ayvacık Assos YEG’in internet adresi üzerinden duyurulmuştur.

Hedefler

Ayvacık ilçe merkezi, köyleri ve Küçükkuyu beldesini kapsayan alanı temel alarak 
istihdamın artırılması,
Kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi,
Turizmin geliştirilmesi, 
Çevresel, kültürel ve tarihi mirasın korunması,
Bölgede yaşayan vatandaşların refah seviyelerinin yükseltilmesi.

AYVACIK ASSOS
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.232.000,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Yönetici



ERZURUM İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Erzurum ilinin doğal güzellikleriyle meşhur olan iki ilçesi Uzundere ile Tortum’u bir 
araya getiren Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) 2016 yılında 
kurulmuştur. 

TUYEG, bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerine değer katarak, nüfusun 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefiyle bir araya gelmiş kamu kurumu temsilcileri, 
özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve gönüllülerden oluşmaktadır.

LEADER yaklaşımı doğrultusunda Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlama 
çalışmalarına başlayan TUYEG bileşenleri, 11 odak grubu ve 15 birleştirilmiş alt grup 
ile farkındalık, bilgilendirme ve öncelik belirleme toplantıları yapmışlardır. Bunlara ek 
olarak anket çalışmaları da gerçekleştiren dernek, söz konusu toplantılar ve anketlerin 
sonuçlarına da dayanarak hedeflerini şu şekilde belirlemiştir:

Hedefler
Tortum ve Uzundere ilçelerinin refah seviyelerinin yükseltilmesi,
Tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında istihdamı artıracak uygulamalar 
gerçekleştirilmesi,
Yöresel ürünlerin markalaştırılması ve pazarlanması,
Mevsimlik ve kalıcı göçleri durdurmaya yönelik teşvik edici uygulamalar geliştirilmesi,
Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerine dayalı alternatif turizm faaliyetlerinin 
geliştirilmesi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği’nce “Türkiye’nin 11. sakin kenti” seçilen Uzundere’de, 
TUYEG yöneticisi Musa Han ile gelecekte yapmayı planladıkları faaliyetleri konuştuk. 

Han, koronavirüs tedbirleri sebebiyle, eylem planlarında bulunan birçok çalışmayı 
ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek Türkiye’deki diğer YEG’ler ile ortak çalışmalar 
yürütmek için sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine eklemiştir. Narman ve İspir 
– Pazaryolu YEG dernekleri ile turizm alanında ortak projeler gerçekleştireceklerini, 
ayrıca Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki YEG’ler ile de ortak faaliyetler gerçekleştirmek 
için görüşmeler yaptıklarını da eklemiştir.  

Bölgeyi bir “turizm varış alanı” haline getirmek istediklerini ifade eden TUYEG 
yöneticisi, bunun için yüksek katma değerli tarım ve hayvancılık ürünlerini turizmde 
değerlendirmeyi hedeflediklerini vurgulamıştır. 2023 yılına kadar YKS’ni tamamlamak 
için bölgedeki tüm aktörleri sürece dâhil etmek istediklerini belirtmiştir. Sürdürülebilir 
faaliyetlerle bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için 2023’ten sonra da 
çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını sözlerine eklemiştir.

TORTUM UZUNDERE
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
2.230.500,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Müdür



MANİSA İLİNDE LEADER YAKLAŞIMI
VE YEREL EYLEM GRUBU 

Manisa ilinin Selendi ilçesi, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve Geleneksel Cirit ve 
Kurtuluş Festivali Kültür Şenlikleri ile öne çıkan bir ilçemizdir.

Selendi Yerel Eylem Grubu Derneği (Selendi YEG) 2016 yılında kurulmuş, kamu, özel 
sektör ve sivil toplum temsilcilerinin ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

LEADER yaklaşımı doğrultusunda yürütülen Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) 
faaliyetlerini ve derneğin gelecek planlarını Selendi YEG müdürü Merve Menekşe Ekim 
ile konuştuk.

Ekim, hem ilçe merkezinde hem de köylerde farkındalık toplantıları gerçekleştirdiklerini 
bu amaçla Selendi’ye bağlı 80 köyü tek tek gezdiklerini, buralarda kadınlar, gençler 
ve çiftçilere yönelik anketler yaptıklarını ifade etmiştir. YKS hazırlama çalışmaları 
sırasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK), Selendi 
Kaymakamlığı’ndan ve Selendi Ziraat Odası’ndan destek gördüklerini sözlerine 
eklemiştir.

İlçedeki kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda söz sahibi olmalarının, sorunlarını 
etkin bir şekilde duyurabilmeleri için dernekleşme ve kooperatifleşme konusunda 
teşvik edilmeleri gerektiğinin önemini belirterek, bu amaçla derneğin 2021 yılı 
faaliyet planına geniş katılımlı bir animasyon toplantısı aktivitesi   eklediklerini ifade 
etmiştir. Nitelikli fırsatlar yaratarak, kırsal kalkınmayı öncelikle ilçenin en az gelişmiş 
yörelerinden başlatmak istediklerini,  bütün köylere tek tek güneş enerjisi panelleri 
kurmayı hedeflediklerini belirtmiştir. Yapacakları faaliyetlere yerel halkın etkin katılımını 
sağlayarak kırsalda yaşayan herkesin güvenini kazanmayı   amaçladıklarını özellikle 
vurgulamıştır.

Selendi YEG’in web sitesinde yer alan 2021 yılı faaliyet planı şu şekildedir:

1. Yelimere  Kanyonu’nun tanıtılması ve dijital kayıtların üretilmesi için çalışmalar  
 yapılması,
2. Yelimere Kanyonu tabela ve bilgilendirme panoları hazırlanması ve yön   
 levhalarının verilmesi,
3. Güneş panelleri ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları hakkında mahalle   
 sakinlerinin bilgilendirilmesi,
4. Yerel kolektif kuruluşların ve STK’ların kurulması (Kadınlar Derneği) geliştirilmesi  
 için animasyon faaliyetleri yapılması.

Selendi YEG, Türkiye’nin kırsal kalkınmasında öncü ve güçlü kurumsal kapasitesiyle 
yenilikçi ve güvenilir bir dernek olmayı amaçlamaktadır. Tarım alanında çalışanlar 
başta olmak üzere tüm ilçe halkının refah düzeyini LEADER yaklaşımını esas alarak 
yükseltmek de öncelikli hedefleri arasındadır.

SELENDİ
YEREL EYLEM GRUBU

YKS Bütçesi
1.922.155,00 TL.

HİBE KAYNAĞI
IPARD

Doğrudan istihdam
1 Müdür, 1 YKS Uzmanı


