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Balıkesir•Bursa•Çankırı•Elazığ
Isparta•Karaman•Kütahya•Yozgat
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.

Eldivan – Şabanözü / ÇANKIRI
Çankırı ilinin 6.640 nüfuslu Eldivan ilçesi ile 11.869 nüfuslu Şabanözü ilçesi, hem coğrafi
hem demografik hem de kültürel açıdan birbirlerine yakın olan iki yerleşim yeridir.
LEADER yaklaşımı kapsamında bu iki ilçede bulunan kamu kurumu, özel sektör kuruluşları
ve STK temsilcileri, ortak bir YEG kurmaya karar vermişlerdir. Eldivan’da YEG görevlisi
Osman Kavut ile gelecekte hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetleri konuştuk. Kavut;
meşhur Eldivan kirazına coğrafi işaret almak için bir proje hazırlayacaklarını belirtmiştir.
Ayrıca Eldivan çöreği, Şabanözü bazlaması gibi yöresel ürünleri tanıtacak çalışmalar
yapacaklarını ifade etmiştir. Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin ürün geliştirme
konusunda bilinçlenmesi için teknik geziler organize edeceklerini de sözlerine eklemiştir.

Ilgaz / ÇANKIRI
Çankırı iline bağlı Ilgaz ilçesi, ismini Batı Karadeniz’in en yüksek dağ kütlesi olan Ilgaz
Dağları’ndan almaktadır. Yüzölçümü 784 km² olan ilçenin toplam nüfusu 14.098’dir.
LEADER yaklaşımı doğrultusunda çalışmaların başladığı ilçede, YEG görevlisi Nurcan
Gök ile kısa ve orta vadede gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri konuştuk. Gök;
Ilgaz Dağları’nda bulunan 24 farklı endemik bitkinin hem Türkiye hem de Dünya çapında
tanınmasını sağlayacak konferanslar düzenleyeceklerini belirtmiştir. Kadın girişimcileri
ve genç girişimcileri teşvik ederek, turizm ve tarım alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı
sağlayacak projeler hazırlamayı planladıklarını da sözlerine eklemiştir.

Orta / ÇANKIRI
Çankırı ilinin Orta ilçesi, Hititlere ait önemli arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapan bir
yerleşim yeridir. Yüzölçümü 692 km² olan ilçenin toplam nüfusu 11.450’dir. Orta’da
YEG kuruluş sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları ziraat mühendisi Yurdagül Pınar
ile konuştuk. Pınar; LEADER yaklaşımı kapsamında yola çıkarak 2 kamu kurumu
temsilcisi, 1 STK temsilcisi, 2 kadın çiftçi ve 2 genç çiftçi ile YEG geçici yönetim kurulunu
oluşturduklarını ifade etmiştir. Geniş katılımlı farkındalık ve bilgilendirme toplantıları
sonucunda YKS’ni hazırlayacaklarını belirtmiştir. Sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerine
ulaşabilmek için projeler gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine eklemiştir.

Aydıncık – Çekerek – Kadışehri / YOZGAT
Yozgat ilinin coğrafi ve kültürel bakımdan birbirine yakın olan 9.967 nüfuslu Aydıncık,
19.415 nüfuslu Çekerek ve 10.768 nüfuslu Kadışehri ilçelerinde kamu kurumu, özel
sektör ve STK temsilcileri ile gönüllülerden oluşan paydaşlar bir araya gelerek ortak
bir YEG kurma kararı almışlardır. LEADER yaklaşımı kapsamında çalışmalara başlayan
YEG’in Yozgat sorumlusu Bekir Seyhan, tabandan tavana gelişen bir YKS ile faaliyetler
gerçekleştireceklerini belirtmiştir.

Saraykent / YOZGAT
Yozgat ilinin Saraykent ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
bir yerleşim yeridir. Nüfusu 12.651 olan ilçenin yüzölçümü 341 km²’dir. Saraykent YEG
sorumlusu Özge Nur Aydoğan, LEADER yaklaşımı doğrultusunda kamu kurumu
temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlarla görüşmeler yaptıklarını belirtmiştir. Özellikle
kadınların ve gençlerin teşvik edilerek sürdürebilir kalkınma projelerine katılmalarının
sağlanmasını hedeflediklerini ifade etmiştir.

Sarıkaya / YOZGAT
Yozgat iline bağlı Saraykent ilçesi, Anadolu’da ilk siyasi birliği kurmuş olan Hititlerin
kuruluş alanı içinde bulunmasıyla özel bir yere sahiptir. Toplam nüfusu 32.714 olan ilçenin
yüzölçümü 976 km²’dir. Sarıkaya’da görüştüğümüz YEG sorumlusu Elif ibiş, LEADER
yaklaşımı kapsamında farkındalık ve bilgilendirme toplantılarına başladıklarını belirtmiştir.
Kadınlara öncelik vererek odak grubu toplantılarına başladıklarını vurgulamıştır. Bu
toplantılar sonucunda analiz edecekleri bilgilere göre YKS hazırlama çalışmalarını
tamamlayacaklarını da sözlerine eklemiştir.

Şefaatli / YOZGAT
Yozgat ilinin Şefaatli ilçesi tahıl üretimi ile öne çıkan, ekonomisi tarım ve hayvancılığa
dayanan bir yerleşim yeridir. Yüzölçümü 833 km² olan ilçenin toplam nüfusu 14.749’dur.
Şefaatli’de harita mühendisi Ayşe Eker ile YEG kuruluş çalışmaları hakkında konuştuk.
Eker; LEADER yaklaşımı kapsamında yerel halkla yönetimi bir araya getirecek projeler
geliştirmeyi ve böylece tarım ve turizm alanlarında ilçenin kalkınmasına katkıda
bulunmayı hedeflediklerini belirtmiştir. Yakın zamanda farkındalık ve bilgilendirme
toplantılarına başlayarak ilçe halkının hem merkezde hem de kırsalda YEG faaliyetlerini
katılmalarını sağlamak istediklerini ifade etmiştir.

Eğirdir / ISPARTA
Isparta ilinin Eğirdir ilçesi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş bölgesinde
bulunmaktadır. Elması ile meşhur olan Eğirdir’de kuş gözlemciliği, endemik bitki
gözlemciliği, foto safari, jeep safari, yamaç paraşütçülüğü, su sporları gibi birçok sportif ve
turistik aktivite yapılmaktadır. Eğirdir YEG’in faaliyet alanı 1414 km² iken, hitap ettiği nüfus
ise 32.436’dır. YEG sorumlusu Fatmagül Çetin; ilçe genelinde farkındalık ve bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirdiklerini ve YEG derneği kuruluş sürecini tamamladıklarını
belirtmiştir. YKS hazırlama aşamasına geçtiklerini ifade eden Çetin, LEADER yaklaşımı
kapsamında yerel halkın faaliyetlere etkin katılımını sağlayarak, sürdürülebilir bir kalkınma
süreci başlatmak istediklerini vurgulamıştır.

Keçiborlu / ISPARTA
Isparta iline bağlı Keçiborlu ilçesi, oldukça geniş tarım arazilerine sahip bir yerleşim
yeridir. Sebze ve meyve yetiştiriciliği ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Burdur
Gölü’ne kıyısı bulunan Keçiborlu’nun yüzölçümü 562 km²’dir. İlçenin toplam nüfusu ise
13.879’dur. Keçiborlu YEG görevlisi İdris Yelsiz, LEADER yaklaşımı kapsamında farkındalık
ve bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. İlçenin turizm kapasitesinin
artırılması ve kırsal alanda sürdürebilir kalkınmanın sağlanması ile ilgili projeler
gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etmiştir. Önemli bir turizm bölgesi olan “Lavanta
Kokulu Köy” Kuyucak’ın eksiklerinin tamamlanması ve kapasitesinin artırılmasına yönelik
faaliyetler yapacaklarını da vurgulamıştır.

Senirkent / ISPARTA
Isparta ilinin Senirkent ilçesi, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan, Eğirdir Gölü’ne
kıyısı olan belde ve köylerinde balıkçılığın da yapıldığı bir yerleşim yeridir. 11.500 kişinin
ikamet ettiği ilçenin yüzölçümü 630 km²’dir. Senirkent YEG yöneticisi Hasan Hüseyin
Yiğit, Temmuz ayında YKS yazım sürecini tamamladıklarını belirtmiştir. LEADER yaklaşımı
doğrultusunda, meşhur Dimrit üzümünden ürettikleri kuru üzüm, pekmez ve sirke gibi
kaliteli ürünleri daha geniş bir coğrafyaya pazarlamak istediklerini ifade etmiştir. Bu
amaçla söz konusu ürünlerin yüksek standartlarda ambalajlanmasına yönelik bir proje
geliştireceklerini sözlerine eklemiştir. Senirkent yöresine ait Samsa tatlısının Türkiye
çapında tanıtılması ve pazarlanması için bir proje gerçekleştirmek istediklerini belirtmiştir.
Bunların dışında, İlçede bolca üretilen barbunya ve bezelye gibi tarım ürünlerinin
geliştirilmesi konusunda da faaliyetler yapacaklarını ifade etmiştir.

Arıcak / ELAZIĞ
Elazığ iline bağlı Arıcak ilçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.
Yüzölçümü 400 km² olan ilçenin toplam nüfusu 14.302’dir. Arıcak’ta görüştüğümüz YEG
yetkilisi İsmail Kılınç, henüz kuruluş aşamasında olduklarını, yakın zamanda farkındalık
ve bilgilendirme toplantılarına başlayacaklarını belirtmiştir. Arıcak’ın su kaynakları
bakımından zengin bir ilçe olduğunu, LEADER yaklaşımı doğrultusunda öncelikli olarak bu
kaynakların tarımda daha verimli kullanılmasına yönelik bir proje geliştirmek istediklerini
ifade etmiştir.

Ermenek – Başyayla / KARAMAN
Karaman iline bağlı 28.417 nüfuslu Ermenek ile 3.608 nüfuslu Başyayla ilçelerinde temel
geçim kaynağı tarımdır. Yayla turizmi için elverişli bir bölge olan Başyayla’da arıcılık
da yapılmaktadır. Bu iki ilçeyi kapsayan YEG’in faaliyet alanı 1.742 km²’dir. Ermenek
– Başyayla YEG’de proje görevlisi olarak çalışan Zehra Eda Yakalı, LEADER yaklaşımı
kapsamında farkındalık ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Gerek
ilçe merkezlerinde gerekse kırsalda yaşayan yöre halkının sürece etkin katılımını sağlamak
için çalıştıklarını vurgulamıştır. Sürdürülebilir bir tarımsal kalkınmaya yönelik projeler
hazırlayarak YKS’ni tamamlamak istediklerini sözlerine eklemiştir.

Gediz / KÜTAHYA
Kütahya ilinin Gediz ilçesi, Murat Dağı kaplıcaları ile meşhur bir yerleşim yeridir. 49.787
kişinin ikamet ettiği ilçenin yüzölçümü 1446 km²’dir. LEADER yaklaşımı doğrultusunda
tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının başladığı Gediz’de YEG kuruluş süreci devam
etmektedir. Gediz İlçe Tarım Müdürü Kaan Dönmez, potansiyel YEG’in faaliyet planında
öncelikli olarak tarımı ve turizmi geliştirecek projeler bulunacağını belirtmiştir. Bunlarla
birlikte sosyal projelere de önem verdiklerini, ilçe halkının YKS sürecine etkin katılımını
sağlamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek
için eğitim faaliyetlerine de ağırlık vereceklerini vurgulamıştır. Projeler kapsamında daha
verimli şekilde üretilecek tarım ürünlerinin etkin pazarlanmasını tesis etmek için internet
ve sosyal medyanın geniş imkânlarını da kullanacaklarını sözlerine eklemiştir.

Orhaneli / BURSA
Bursa iline bağlı Orhaneli ilçesi, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, eşsiz güzellikte
piknik alanlarına ve şifalı kaplıcalara sahip bir yerleşim yeridir. Yüzölçümü 764 km² olan
ilçede toplam 19.055 kişi yaşamaktadır. Orhaneli YEG’de proje görevlisi olarak çalışan
Emre Ekinci, dernek kuruluş çalışmasını tamamladıklarını ve LEADER kapsamında YKS
hazırlama aşamasına geldiklerini belirtmiştir. Gençlerin etkin bir şekilde katılabilecekleri
projeler geliştirerek yörenin sosyal gelişmişlik düzeyini ve refahını yükseltmek
istediklerini belirtmiştir. Bu bağlamda gençlere yönelik eğitim programları düzenlemeyi
hedeflediklerini ifade etmiştir. Doğal kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine
dayanan sürdürülebilir turizm faaliyetleri planladıklarını da sözlerine eklemiştir.

Kepsut / BALIKESİR
Balıkesir ilinin Kepsut ilçesi, ismini verimli topraklara sahip Kepsut Ovası’ndan almaktadır.
Toplam 23.017 kişinin ikamet ettiği ilçenin yüzölçümü 894 km²’dir. LEADER yaklaşımı
kapsamında kurulan Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği’nde (VEKYEG) YKS
hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. VEKYEG’in vizyonu hakkında bilgi veren
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kooperatifler ve STK’lar vasıtasıyla gerçekleşecek
üretim faaliyetlerini destekleyerek ilçe ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini
belirtmiştir. Çiftçiler, kadın kooperatifleri, gençler ve esnafları sürece etkin bir şekilde
dâhil ederek, Kepsut’un ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler
gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine eklemiştir.

