
YEG VE YKS UYGUNLUK KRİTERLERİ
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 LEADER Yaklaşımı Nedir? Yerel kamu-özel ortaklıkları (Yerel

Eylem Grupları) tarafından tabandan tavana yaklaşımla

şekillendirilen, iyi tanımlanmış alt kırsal bölgeler için, alana dayalı

yerel kalkınma stratejileri üzerine kurulmuş bir yaklaşımdır. Bu, yerel

kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin

karar verme gücünün Yerel Eylem Gruplarında olduğu anlamına

gelmektedir. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamakta ve yerel

ekonominin farklı sektörlerinin aktörleri ve projeleri arasındaki

etkileşime dayanmaktadır. YEG'ler ağ oluşturmada yer alacak ve

yenilikçi yaklaşımları kullanacaklardır.
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 Leader tedbirinin potansiyel faydalanıcıları; IPARD

Programındaki kriterlere uygun olarak dernek statüsünde

kurulmuş ve bulundukları yöreye ilişkin bir yerel kalkınma

stratejisi hazırlamış olan YEG (Yerel Eylem Grupları)’ dır.
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YEG'LERİN SEÇİMİ İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

 İlgili kanun hükümlerine uygun bir dernek şeklinde, resmi olarak

kayıtlı bir tüzel kişilik olmalıdır.

 YEG alanının toplam nüfusu; 10.000 ile 150.000 arasında olmalıdır.

YEG ve YKS'ye dahil olan herhangi bir yerleşim yerinin nüfusu; en

fazla 25.000 olmalıdır.

 Yerel Eylem Grupları arasında hiçbir çakışma olmamalıdır. Her bir

yerleşim yeri sadece bir YEG’e ait olabilir.
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 Karar alma düzeyinde (YK), ekonomik ve sosyal ortakların yanı sıra

çiftçiler, kırsalda yaşayan kadınlar, gençler ve onların dernekleri gibi

sivil toplumun diğer temsilcileri; ortaklığın % 50'den fazlasını

oluşturmalıdır.

 Yönetim kurulu üyelerinin; en az % 20'si yerel makamların

temsilcilerinden olmalıdır. Bununla birlikte, ulusal kurallara göre

tanımlanmış kamu kurumu temsilcilerinin veya herhangi bir çıkar

grubunun oy hakkı % 50'den az olmalıdır.

 YEG'lerin yönetim kurulunda; yaş çeşitliliği ve cinsiyet eşitliği

sağlamalıdır.

 Yönetim kurulunda; en az bir kadın üye ve 25 yaşına eşit veya altında

en az bir genç yer almalıdır.
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 YEG, Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanan Kılavuzları

kullanarak entegre bir kırsal kalkınma stratejisi hazırlama ve

uygulama becerisine sahip olduklarını ortaya koymalıdır.

 YEG alanı yeterli düzeyde insan kaynağına, finansal ve ekonomik

kaynağa sahip olmalıdır.
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 Ortaklığın niteliği, (Katılımcılığın, ortaklık ve karar alma

süreçlerinin iyi tanımlanması)

 YEG’lerin kapsadığı alan ile bu alandaki beşeri, finansal ve

ekonomik kaynakların asgari düzeyde uyumu,

 GZFT analizinin niteliği,

 YKS’nin öncelikleri ve faaliyetlerinin GZFT Analizi ve YEG

alanının kaynakları ile uyumunun değerlendirilmesi,

 Paydaşların katılımı,

 YEG'in YKS'yi uygulama becerisi,

 YKS uygulaması için ulusal fonlar, gönüllü faaliyetler gibi ek

kaynakların yönlendirilmesi,

YKS'LER İÇİN UYGUNLUK KRITERLERI



 Yerel Eylem Grubu (YEG): LEADER yaklaşımı çerçevesinde;

kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin

katılımı ile kurulmuş olan ve belirli bir coğrafi alanda faaliyet

gösteren derneklerdir.

 YEG’ler tüm stratejiyi geliştirme ve uygulama sürecini yöneten

yapılardır.

 Aşağıdan-yukarıya yaklaşımının kilit unsurlarıdır.

 Bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel konuları ile ilgilenen

yerel, insani yapılardır.

YEG NEDİR?  GÖREVLERİ NELERDİR?
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YEG‘İN GÖREVLERİ

 Dernekler Kanununa göre kurulmuş ve resmi kayıtlı olmak,

 YKS’yi hazırlamak ve uygulamak,

 Yıllık raporları hazırlamak ve Yönetim Otoritesine sunmak,

 Eylem planını ve Yıllık Uygulama Planını hazırlamak,

 Tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek ve yerel nüfusu, YKS

kapsamındaki mevcut imkanlar ve proje başvuruları hakkında

bilgilendirmek,

 Potansiyel yararlanıcıların yönlendirilmesini sağlamak,
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 İş planı hazırlama, başvuru, muhasebe gibi konularda

potansiyel faydalanıcılara yapılacak eğitimleri organize etmek,

 Yerel aktörlerin uygulama operasyonlarını geliştirmek ve proje

geliştirme kapasitesini oluşturmak,

 Yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde YKS’de yer alan

faaliyetlerden, tamamlananlara ilişkin ödemesini almak üzere

hazırlanan ÖTP’yi TKDK’ya sunmak,

 IPARD Programı kapsamında desteklenecek olan 302 projeleri

için, TKDK’ya, yararlanıcı tarafından hazırlanan projenin YKS

kapsamında olduğunu teyit eden bir tavsiye mektubu

hazırlamak, 10



 YKS’de yer alan faaliyetleri uygulamak, izlemek ve belirlenen

dönemlerde TKDK’ya ve/veya Yönetim Otoritesine raporlar

sunmak,

 Gerektiğinde YKS içeriğinde değişiklik başvurusunu yapmak,

 Dökümanları saklamak ile sorumludur.
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Teşekkürler...

«LEADER ile birleşelim yerelde güçlenelim»

www.ipard.gov.tr


