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İLLERİNDE LEADER YAKLAŞIMI



LEADER yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, 
Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat‘tan oluşan 15 IPARD ilinde potansiyel YEG’ler 
kurulmuştur. Yerel halkın farkındalığının artırılması, motive edilmesi için LEADER yaklaşımı hakkında bilgi 
vermek ve Yerel Kalkınma (YKS) Stratejisi hazırlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
Bu çalışmalar doğrultusunda 15 IPARD ilinde kurulmuş olan potansiyel YEG’ler ile sahada birebir görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve mevcut durumları hakkında bilgiler alınmıştır.

Altınözü / HATAY
Hatay ilinin Altınözü ilçesi, zeytincilik ve zeytinyağı üretimi ile öne çıkan, 325 km²’lik alanda 
60.589 kişinin ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. İlçedeki YEG çalışmaları YKS hazırlama 
süreci ile devam etmektedir.  Altınözü Belediyesi Başkan Yardımcısı ve YEG üyesi Leyla 
Ayvazoğlu, “Altın Şehir” Altınözü’nü bir gastronomi merkezi haline getirmek istediklerini 
ifade etmiştir. Bu bağlamda Hatay’ın geleneksel yemeklerini ön plana çıkaracak, zeytinini 
ve zeytinyağını yerli ve yabancı turistlere tanıtacak büyük çaplı festivaller düzenlemeyi 
planladıklarını vurgulamıştır.

Yayladağı / HATAY
Hatay iline bağlı Yayladağı ilçesi, coğrafi olarak Türkiye’nin en güneyinde bulunan ilçedir. 
Yayladağı’nda YEG derneği kurma çalışmaları tamamlanmış ve YKS hazırlama sürecine 
geçilmiştir. YEG’in 465 km²’lik faaliyet alanında 36.908 kişi ikamet etmektedir.  YEG 
üyesi Abdülkadir Gürpınar, LEADER yaklaşımı doğrultusunda, bölge halkının katılımıyla 
gerçekleştirecekleri projeler neticesinde ilçenin refah seviyesini yükseltmek istediklerini 
ifade etmiştir.

Ömerli / MARDİN
Mardin ilinin Ömerli ilçesi, 401 km²’lik alanda toplam 14.289 kişinin yaşadığı bir yerleşim 
yeridir. İlçede LEADER yaklaşımı doğrultusunda farkındalık toplantıları ve anket çalışmaları 
yapılmış, YEG kuruluş süreci tamamlanmıştır. Ömerli’de görüştüğümüz YEG yönetim 
kurulu üyesi Hüseyin Kahraman, gelecekte tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve 
geliştirilmesi, yöreye ait bitki deseninin zenginleştirilmesi, halen geleneksel yöntemlerle 
sürdürülen bağcılığın modern sistemlere geçilerek geliştirilmesi şeklinde faaliyetler 
yapmayı planladıklarını ifade etmiştir.

Bulanık / MUŞ
Muş ilinin Bulanık ilçesinde Yerel Eylem Grubu (YEG) derneği kurma çalışmaları kamu kurumu 
temsilcileri, STK temsilcileri ve yerel halktan gönüllülerin katılımıyla devam etmektedir. 
İlçenin yüzölçümü 1.689 km², toplam nüfusu ise 80.570’tir. Bulanık’ta görüştüğümüz YEG 
üyesi Bedrettin Ziyalı, Yerel Kalkınma Stratejilerinde  tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, 
kuş gözlemciliği faaliyetlerinin ve turizmin geliştirilmesi ile  kadınlara yönelik el sanatları 
eğitimlerinin verilmesi gibi faaliyetlere yer vermek istediklerini  ifade etmiştir.



Üzümlü / ERZİNCAN
Erzincan iline bağlı Üzümlü ilçesi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Yüzölçümü 410 km² olan ilçenin nüfusu 13.587’dir. Üzümlü’de YEG görevlisi Tuğba Yeniçeri 
ile gelecekte yapmayı planladıkları faaliyetleri konuştuk. Yeniçeri;  LEADER yaklaşımı 
doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına 
yönelik, sürdürebilir projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtmiştir.

Yağlıdere / GİRESUN
Giresun ilinin Yağlıdere ilçesi, fındık üretimi başta olmak üzere hayvancılık, arıcılık ve 
ormancılık ile öne çıkan bir yerleşim yeridir. İlçenin toplam nüfusu 15.577 iken, yüzölçümü 
322 km²’dir. Yağlıdere’de görüştüğümüz YEG başkanı İsmail Sezai Çağlar; LEADER yaklaşımı 
kapsamında tarımsal kalkınmaya yönelik bir proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
belirtmiştir. Bunun dışında yaylalar açısından zengin bir bölge olan Yağlıdere’de yayla 
turizminin geliştirilmesine yönelik olarak birkaç proje hazırlamayı planladıklarını ifade 
etmiştir.

Keşap / GİRESUN
Giresun ilinin en yakın ilçesi konumunda bulunan Keşap’ın yüzölçümü 222 km² iken, 
toplam nüfusu 19.372’dir. Keşap’ta YEG görevlisi Hakan Haliloğlu ile LEADER yaklaşımı 
doğrultusunda gerçekleştirmeyi düşündükleri faaliyetleri konuştuk. Haliloğlu; ilçe ekonomisi 
tarım ve turizme dayalı olduğu için, YKS’yi bu alanlara yönelik hazırlamayı düşündüklerini 
belirtmiştir. İlçe deniz kıyısında bulunduğu için özellikle deniz turizmini geliştirecek 
faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini sözlerine eklemiştir.

Refahiye / ERZİNCAN
Erzincan ilinin Refahiye ilçesi, Dumanlı Tabiat Parkı ve kayak sporu imkânları ile hem 
yaz hem de kış turizmi açısından önem taşımaktadır. Yüzölçümü 1744 km² olan ilçenin 
nüfusu 11.469’dur. Refahiye’de görüştüğümüz YEG başkanı Bülent Mete; önümüzdeki 
dönemde arıcılığın yaygınlaştırılması ve coğrafi işaretli Refahiye balının LEADER yaklaşımı 
doğrultusunda pazarlanmasıyla ilgili bir proje gerçekleştirmek istediklerini belirtmiştir. 
Bunun dışında ilçedeki süt üretim kapasitesinin artırılması, ahır hayvancılığının geliştirilmesi 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili projeler yapmayı planladıklarını 
ifade etmiştir. 



Gölhisar / BURDUR 
Burdur ilinin Gölhisar ilçesi, sebze ve meyve yetiştiriciliği, anason ve tahıl üretimi ile öne 
çıkan bir yerleşim yeridir. LEADER yaklaşımı kapsamında YEG kurma çalışmalarının 
başladığı ilçede, potansiyel YEG isminin Gölyayla Yerel Eylem Grubu Derneği olması 
kararlaştırılmıştır. YEG’in faaliyet alanı 1.153 km² iken toplam nüfusu ise 27.602’dir.

YEG üyesi Aygül Hasçeltik kısa ve orta vadeli hedeflerini şu şekilde sıralamaktadır:

• Çiftçilerin ürün geliştirme konusunda bilinçlendirilmesi,
• Yerel halkın kendi potansiyelini keşfetmesini sağlayacak çalışmalar yapılması,
• Girişimciliği teşvik edecek faaliyetler geçekleştirilmesi,
• Bölgede yaşayan kadınların yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak eğitim   
 programlarının düzenlenmesi,
• Gençlere yönelik meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi,
• Turizm alanında gerçekleştirilecek sürdürülebilir faaliyetler sayesinde istihdamın   
 artırılması,
• Tarımsal kalkınmanın sağlanması,
• İlçenin refah düzeyinin yükseltilmesi.

Sivaslı / UŞAK
Uşak ilinin Sivaslı ilçesi, 21.000 nüfusa ev sahipliği yapan, ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayanan bir yerleşim yeridir. İlçede yetiştirilen kaliteli çilek bölge çapında tanınırlığa sahiptir. 
Haşhaş ve tütün ekimi de ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Sivaslı Yerel Eylem Grubu Derneği (Sivaslı YEG) 2021 yılında kurulmuştur. LEADER yaklaşımı 
doğrultusunda farkındalık toplantılarını tamamlayan dernek, YKS çalışmalarına başlamıştır. 
YEG yönetim kurulu başkanı Semih Cembekli ile YEG’in gelecek planlarını konuştuk. Aynı 
zamanda Sivaslı İlçe Kaymakamlığı görevini de yürüten Cembekli; tarımsal kalkınma ve 
alternatif turizm faaliyetlerine öncelik verdiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda köyden kente 
göçü durdurabilecek, turizm altyapısını geliştirecek ve ilçenin refah düzeyini yükseltecek 
projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları 
alanında da faaliyetler yürütmek istediklerini önemle vurgulamıştır.


