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Sayın Okur,
Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar ve Türkiye’de LEADER’in
kırsal kalkınma yaklaşımını etkin bir şekilde desteklemektedir.
Bu yayın size, kırsal alanlarda kalkınmaya yönelik, yerel olarak
yönlendirilmiş tabandan tavana bu yaklaşıma başvurmada
rehberlik sağlar. LEADER, AB’de 25 yılı aşkın süredir
uygulanmaktadır ve yerel toplulukların kendi kalkınma
stratejilerini aktif olarak oluşturma ve uygulamaları konusunda
dünya çapında kabul görmüştür.
LEADER yöntemi yalnızca AB fonu sağlamakla kalmamakta,
kadınların, gençlerin, kamu ve özel sektör paydaşlarının, sivil
toplum ortakları ve hükümet dışı sektörlerin yerel kırsal
alanlarının geliştirilmesine aktif olarak katılmalarını
amaçlamaktadır.

Kasım 2016’da Zagreb’de ve Mayıs 2017’de Pravets’te
gerçekleştirilen TAIEX çalıştayları için bir araya gelen ve
deneyimlerini bu yayında paylaşmayı kabul eden Bulgaristan,
Polonya, Hırvatistan ve Slovenyalı uzmanlara teşekkür etmek
isterim.
Batı Balkanlar ve Türkiye’deki ulusal otoritelerin, sivil toplum
örgütlerinin ve ulusal kırsal kalkınma ağlarının LEADER’ın
önerdiği olanaklara gösterdikleri ilgiyi görmekten çok memnun
oldum.
Bu çok yararlı ve uygulamaya yönelik yayını okumanızı, kendi
kırsal topluluklarında LEADER gruplarını kurmuş olanların
deneyimlerinden dersler çıkarmanızı ve Batı Balkanlar, Türkiye
ve ötesindeki benzer girişimler için bunu bir rehber olarak
kullanmanızı öneriyorum.

Avrupa Komisyonu bu yaklaşımı, Batı Balkanlar ve Türkiye’de
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD)
vasıtasıyla desteklemektedir.
IPARD Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve
Türkiye’deki Yerel Eylem Grupları (YEG) ile bunların kendi
stratejilerinin oluşmasını ve güçlenmesini destekleyebilir. Bu
yayında yer verilen örneklerin yerel topluluklara, bir araya
gelme ve kırsal kalkınma potansiyellerini tespit etme
konusunda ilham verebileceğini umuyorum. Bu ülkelerdeki
yetkilileri, dinamik yerel girişimleri teşvik etme ve destekleme
olanaklarından istifade etme konusunda destekliyorum.
Böylelikle, son 25 yıl boyunca AB kırsal kalkınma
programlarından
edinilen
deneyimleri
ve
dersleri
paylaşabilirsiniz.

PHIL HOGAN
TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSERİ

YAYIN HAKKINDA
Bu yayının amacı, LEADER yöntemini kullanarak kırsal
alanlarda tabandan-tavana girişimler oluşturmak ve teşvik
etmek konusunda bilgi paylaşımıdır. Yayın, Yerel Eylem
Grupları (YEG)’nın nasıl tesis edileceği ve etkin Yerel Kalkınma
Stratejilerinin nasıl tanımlanacağına yönelik deneyimleri
paylaşmaktadır. Aynı zamanda, gruplar bir kez oluşturulduktan
sonra sürekli olarak motive edilmelerinin önemine de vurgu
yapılmaktadır. Son olarak, AB Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPARD)’nın, bu stratejilerin uygulanmasını
desteklemede nasıl kullanılabileceğine dikkat çekilmektedir.
Odak noktası ağırlıklı olarak Batı Balkanlar ve Türkiye
bağlamında IPARD olmakla birlikte, metodoloji başka yerlerde,
örneğin Kosova, Bosna-Hersek, komşu ülkeler ve ötesinde, de
kullanılabilir.

Yayın, özellikle 2004’den sonra AB’ye katılan Üye Devletlerin
geçmiş deneyimlerini ve aynı zamanda hâlihazırda aday olan
ülkelerin sınırlı deneyimlerini yansıtmaktadır.
LEADER için kapasite geliştirmeye yönelik Zagrep,
Hırvatistan’da (15-16 Kasım 2016) ve Pravets, Bulgaristan’da
(30-31 Mayıs 2017) gerçekleştirilen iki TAIEX çalıştayının
devamı niteliğindedir. Joanna Gierulska (Tarım Bakanlığı,
Polonya), Ryszard Kaminski (Kırsal Forum, Polonya), Goran
Soster (PREPARE asbl, Belçika), Stefan Spasov (Tarım ve Gıda
Bakanlığı, Bulgaristan) ‘a katkılarından ötürü teşekkürler.

Yayın, “LEADER Batı Balkanlar ve Türkiye için kapasite geliştirme”, 15-16 Kasım 2016, Hırvatistan ve “IPARD Teknik destek
1
tedbirinin kullanımı”, 30-31 Mayıs 2017, Bulgaristan TAIEX çalıştaylarını temel almaktadır.
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Bu belirleme, statü hakkındaki tutumlara halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244/99 sayılı Tavsiye Kararı ile Kosova’nın bağımsızlık ilanı
hakkındaki Uluslararası Adalet Divanı’nın Görüşü ile uyumludur.
TAIEX, AB Komisyonu’nun Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi aracıdır. TAIEX AB’nin en iyi ugulamasının paylaşılmasının kolaylaştırılmasının yanı sıra AB
mevzuatının yakınlaştırılması, uygulanması veuygulatılması açısından kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemektedir.
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GİRİŞ
Bu Bölümde şunları bulacaksınız:
Kırsal kalkınmaya LEADER yaklaşımı nedir?
IPARD Programı nedir?
IPARD Programı LEADER yaklaşımını nasıl destekleyebilir?
LEADER yaklaşımı ile ilgili temel kuruluşlar nelerdir?
LEADER yaklaşımının oluşturulmasındaki temel aşamalar nelerdir?

Her işin bir ilki vardır!"

LEADER’ın Kırsal Kalkınma yaklaşımı nedir?
LEADER kısaltması “Kırsal Ekonomi ve Kalkınma Eylemleri
Arasındaki Bağlantı” anlamına gelen Fransızca “Liaison Entre
Actions de Development de l’Economie Rurale” sözcüklerinin
baş harflerinden meydana gelir. Fikir; kişiler ve kuruluşların
enerjisini ve kaynaklarını harekete geçirmek ve kamu, özel ve
sivil sektörler arasındaki ortaklıkları alt-bölge düzeyinde teşvik
etmektir. 1990’da Avrupa Komisyonu LEADER’ı önerdiğinde,
yerel alanda halkın öncülüğünde “tabandan tavana” kalkınma
kavramı, geleneksel “tavandan tabana” kalkınma yaklaşımının
aksine oldukça yeniydi.

2014-2020 periyodunda, yalnızca kırsal kalkınma fonlarını
kullanarak değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma, sosyal ve
denizcilik ve balıkçılık fonlarına katılım gibi bir seçenekle, kendi
kırsal kalkınma stratejilerini uygulayan, Halk Öncülüğünde
Yerel Kalkınma Grupları (HÖYK)’nı yönlendiren 2600 yerel
eylem grubu vardır. Bu, yerel eylem gruplarına yerel ihtiyaçları
ve çözümleri belirlemeye imkân tanır ve kırsal, kentsel ve
balıkçılık alanları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine
yardım eder.

Özellik 1: Alan-bazlı yerel kalkınma stratejileri
LEADER yaklaşımı yerel stratejinin geliştirilmesi ve kaynak
tahsisatı vasıtasıyla yerel güçlendirme ile ilişkilidir. Alan
geliştirme ve yerel halkın karar verme mekanizmasına
katılımına LEADER yaklaşımının merkezi, Yerel Eylem Grupları
(YEG)’dır.
1991-1993 arasındaki deneysel aşamada LEADER, dezavantajlı
kırsal alanlara odaklanarak 217 bölgeyi içine aldı. Bu, aynı
zamanda 1994-1999 dönemi için de geçerli idi. 2000-2006
arasındaki cesaret verici sonuçlara bağlı olarak, bu yöntem
kırsal alanların tüm tiplerini kapsayacak şekilde çabucak
genişletildi. Dördüncü Program periyodunda (2007-2013) üye
devletler içerisinde 2402 kırsal bölgeyi kapsayan yaklaşım,
AB’nin kırsal kalkınma politikasının ayrılmaz bir parçası olarak
yerleştirildi. Yöntem, sektördeki 300 nokta ile birlikte, tematik
olarak balıkçılık politikasını da içerecek şekilde genişletilmiştir.

Bir alan-bazlı yaklaşım politika uygulama hedef alanı olarak, sık
sık ortak gelenekler, yerel kimlik, ait olma duygusu veya ortak
ihtiyaçlar ve umutlar tarafından nitelendirilmiş küçük,
homojen ve sosyal olarak birbirine bağlı bir mıntıkayı ele alır.
Referans olarak böyle bir bölgeye sahip olma, sürdürülebilir
kalkınma için yerel anlamda güçlü ve zayıf noktaların,
tehditlerin ve fırsatların, iç kaynaklı kapasitenin ve büyük
engellerin tanımlanmasını kolaylaştırır. Alan-bazlı, esasen yerel
demektir.

Özellik 2: Tabandan- tavana yaklaşım
Tabandan-tavana yaklaşım, halktan insanların kendi yerel
çevrelerinde takip edilecek, kalkınma stratejisi ve önceliklerin
belirlenmesine ilişkin karar alma mekanizmasına katılmaları
demektir. Deneyimler göstermiştir ki,

tabandan-tavana yaklaşımlar, ulusal ve/veya bölgesel
otoriteler tarafından yukarıdan aşağı yaklaşımlara bir
alternatif veya karşıtlık olarak düşünülmemeli, daha ziyade
daha iyi genel sonuçlara ulaşmak için tamamlayıcılar olarak
görülmelidir.

Özellik 3: Kamu- özel ortaklıkları: Yerel Eylem Grupları
(YEG)
Yerel Eylem Grubu olarak bilinen yerel bir ortaklık kurma,
LEADER yaklaşımının anahtar bir bileşenidir. Yerel eylem
grubu, yerel bir kalkınma stratejisini tanımlama ve uygulama,
stratejinin finansal kaynaklarının tahsisi ve yönetimi hakkında
kararlar verme görevine sahiptir.

Mutfak kültürü yerel coğrafi alan ile yakından ilgilidir. –Türkiye’deki halka tatlısı
(Fotoğraf: Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle)

Özellik 4: Yenilik Kolaylaştırma
LEADER kırsal alanların kalkınmasına yeni ve yenilikçi
yaklaşımları teşvik etmede değerli bir rol oynayabilir. Bu, yerel
eylem gruplarına desteklemek istedikleri eylemler ile ilgili
karar vermede geniş marjlı özgürlük ve esneklik tanınarak
teşvik edilir. Yenilik, geniş anlamda anlaşılmayı gerektirir. Bu
yeni bir ürün, yeni bir işlem, yeni bir organizasyon veya yeni
bir pazarın tanıtımı demek olabilir.
Yeniliğin bu ortak tanımı kentsel alanlar için olduğu kadar
kırsal için de geçerlidir. Bununla birlikte, kırsal alanlar düşük
nüfus yoğunluğu ve sık sık göreceli olarak sınırlı insan ve
fiziksel kaynaklardan dolayı araştırma ve geliştirme merkezleri
ile daha zayıf bir bağlantıya sahiptir ve radikal yenilikler
üretmek, mümkün olmakla birlikte, zor olabilir.
Kırsal
alanlarda yenilik, başka yerde geliştirilmiş yeniliklerin transferi
ve uyumu, bilginin geleneksel formlarının modernizasyonu
veya diğer politik girişimlerin tatminkâr yönde çözüm
bulamadığı, sürüp giden kırsal problemlere yeni çözümler
bulma anlamına gelebilir. Yenilik, kırsal alanların özel
problemlerine yeni yanıtlar sağlayabilir.

Özellik 5: Entegre ve Çok-sektörlü eylemler

En önemlisi, entegrasyon bağlantıları farklı ekonomik, sosyal,
kültürel, çevresel ilgili aktörler ve sektörleri birbirine bağlar.

Özellik 6: Ağ oluşturma
Ağ oluşturma LEADER grupları, kırsal alanlar, yönetimler ve AB
ve diğer ülkelerde kırsal kalkınma ile ilgili kuruluşlar arasında,
direkt olarak LEADER yararlanıcıları olup olmadıklarına
bakmaksızın kazanım, deneyim ve bilgilerin değişimini kapsar.
Ağ oluşturma, iyi uygulamaların aktarılması, yeniliğin yayılması
ve yerel kırsal kalkınmadan öğrenilmiş derslerin inşasının bir
vasıtasıdır.

Özellik 7: İşbirliği
İşbirliği, ağ oluşturmaktan daha da ileri gider. İşbirliği, başka
bir LEADER grubu ile veya başka bir bölgede, üye devlette ve
hatta üçüncü bir ülkede benzer bir yaklaşımı benimseyen bir
grup ile ortak bir projeyi üstlenen yerel bir eylem grubunu
içerir.

LEADER bir sektörel kalkınma programı değildir, fakat bunun
yerine bir kaç sektörün faaliyetlerini bütünleştirmeyi amaçlar.
Yerel kalkınma stratejisinde yer alan eylemler ve projeler
tutarlı bir bütün olarak bağlanmalı ve koordine edilmelidir.

IPARD 2014-2020 nedir?
IPARD, Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım
Öncesi Yardım Aracıdır. Hâlihazırda bu aracı kullanan ülkeler
Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’dir.
Yardım, “IPARD Programı” olarak bilinen çok yıllık bir program
temelinde sağlanmaktadır. Bu da, tarım-gıda sektörü ve kırsal

alanların rekabet gücünü artırmaya ve aday ülkeleri katılımdan
sonra Ortak Tarım Politikası’nı uygulamaya hazırlamaya
yönelik bir dizi tedbiri içermektedir. Her ülke, sektördeki ulusal
önceliklerine bağlı olarak önerilen tedbirlerden hangisini
seçeceği konusunda özgürdür. Yararlanıcı ülkeler, Yönetim

Otoritesi ve IPARD Ajansı gibi Avrupa Komisyonu’nun bilahare
programı yönetme yetkisi vereceği ulusal kurumları tesis eder.
Programlar, sonrasında ulusal denetim otoriteleri, Avrupa
Komisyonu ve zaman zaman da Avrupa Sayıştayı tarafından
düzenli olarak denetlenir.
IPARD programları, daha çok tarımsal işletmelerin fiziki
varlıklarına, tarımsal ürünlerin pazarlanması ve işlenmesine,
ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal iş geliştirme
ile kırsal altyapıya yönelik yatırımlara hibe sağlamaktadır..

LEADER yaklaşımı, teknik destek, tarım-çevre pilot
projeleri, eğitim, danışmanlık hizmetleri de ayrıca

desteklenebilmektedir. Tüm projelerin finansmanı
eş-finansman
olarak
ulusal
bütçelerden
de
sağlanmaktadır. Özel yararlanıcılar, desteklenen yatırım
projelerine kendi finansal katkılarını sunmak zorundadır.
Detaylı ehil olma koşulları ve seçim kriterleri ülkelerin
programlarında
yer
almaktadır.
Başvurular
alınır,
değerlendirilir, kabul edilir ve projeler kontrol edilerek
nihayetinde ulusal IPARD kurumları tarafından ödenir. Ulusal
IPARD kurumlarının iletişim bilgileri için lütfen bu yayının
sonuna bakınız.

IPARD Programı LEADER yaklaşımını nasıl destekleyebilir?
AB Yasal Çerçevesi:
LEADER İÇİN IPARD DESTEĞİ

IPARD Teknik Destek tedbiri kapsamındaki hazırlık adımları
boyunca kilit rol, ülkedeki LEADER yaklaşımını geliştirmeye
yönelik faaliyetleri planlayan Yönetim Otoritesi’ndedir. Bu
destek, sonrasında bir yüklenici tarafından verilir. Bu yayın,
Yönetim Otoritesi’ne sürecin en iyi şekilde planlanması
konusunda yardım etmeyi amaçlar.

IPARD programları, LEADER yaklaşımını
LEADER’ın iki aşamasını yansıtan iki tedbir
altında destekleyebilir:
1.

2.

Hazırlık aşamaları için IPARD “Teknik
Destek ” tedbiri;

Bir sonraki adımda, LEADER benzeri tedbir kapsamında
fonlama, Üye devletlerde olduğu gibi, rekabetçi bir süreç yolu
ile doğrudan Yerel Eylem Grupları (YEG)’na yönlendirilir
(Detaylar için bkz. Bu Rehberdeki 4. Ad

IPARD Tedbiri “Yerel Kalkınma
Stratejilerinin Uygulanması - LEADER
yaklaşımı” desteklenecek stratejileri
olan seçilmiş olgun Yerel Eylem
Gruplarına yönelik daha ileri
aşamalar için.

LEADER’ın Kırsal Kalkınma Yaklaşımına IPARD’ın Desteği
Adımlar
1-3

Hazırlık faaliyetleri / LEADER için kapasite
geliştirme
1. rehberlik, tanıtım, bilgilendirme
2. (destek) tanımlama ve Yerel Eylem Gruplarının
oluşumu
3. (destek)
Yerel
Kalkınma
Stratejilerinin
oluşturulması

Adım 4

Seçilmiş Yerel Eylem Grupları (YEG) için:
1. YEG bölgelerindeki halka beceri kazandırma
ve rehberlik etme
2. İşletme masrafları ve küçük projeler
3. Bölgelerarası veya uluslararası işbirliği için
İşbirliği projeleri

IPARD tedbiri: “Teknik Destek"
Faaliyet: Beceri edinme ve kırsal
bölge halkına rehberlik etme

Yönetim Otoritesi kırsal
bölgeler / potansiyel
Yerel Eylem Gruplarının
yararına hizmet
sözleşmesi yapar.

(seçilmiş) Yerel Eylem
IPARD tedbiri:
Grupları (YEG), rehberlik,
YerelKalkınmaStratejilerinin
İşletme masrafları, küçük
Uygulanması -LEADER yaklaşımı projeler ve işbirliği projeleri
için fon alırlar.

LEADER yaklaşımında temel kurumlar nelerdir?
LEADER kapsamında, kamu ve özel teşebbüslerin ortaklıkları
anahtar rol oynar. Bazı kurum ve kuruluşlar LEADER’la
irtibatlandırılır ve bunların arasındaki iyi işbirliği, rol ve
görevlerin belirgin ayrımı en üst düzeyde başarı için
önemlidir. IPARD altında bunların rolleri AB içindekine
benzerdir ve aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Yönetim Otoritesinin Rolü
Genel olarak Tarım Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Yönetim
Otoritesi, politika belirleyicidir ve temel görevi de LEADER için
AB kurallarına, ulusal politika önceliklerine ve ulusal yasal
sisteme uyumlu iyi hazırlanmış ve pratik bir sistem kurmaktır.
Yönetim Otoritesi, bir politika belirleyicidir ve temel görevi,
LEADER için AB kurallarına, ulusal politika önceliklerine ve
ulusal yasal sisteme uyumlu iyi hazırlanmış ve pratik bir
sistem kurmaktır. Yönetim Otoritesi aynı zamanda kapasite
geliştirmeyi, eğitim, tanıtım ve enformasyonu planlayarak,
rehberlik ederek ve bir anlamda, aktiviteleri kontrol ederek
LEADER’ın uygulanması içinde yer alır. Yönetim Otoritesi,
Yerel Eylem Grupları’nın seçim sürecini de organize eder.
Sonuç olarak, takım halinde göstergelere uyumlu olarak,
uygulamayı gözlemler.
Yönetim Otoritesi, Teknik Destek tedbiri altında hizmetleri
planlar ve kontratlarını yapar.

Ödeme Ajansının Rolü (IPARD Ajansı)

Yerel Eylem Grupların Rolü (YEG)
Bir Yerel Eylem Grubu, yerel kamu ve özel sektörden
gelenlerin yanı sıra, yerel halktan insanlardan oluşturulur. Bu
grup, Yerel Kalkınma Stratejisini kurar ve uygular. Farkındalığı
artırır, LEADER üzerinde iletişimi kolaylaştırır ve kendi
alanlarında kapasite geliştirme aktivitelerini yönetirler.
Aday ülkelerde Yerel Eylem Grupları, eğer Yerel Kalkınma
Stratejisi ile uyumlu ise, IPARD projeleri için tavsiye mektubu
verirler. Buna dayanarak, bu projeler ilgili IPARD tedbirleri
altındaki sıralama kriterlerinde ilave puan elde ederler.
Bu, projeleri kendi bütçelerinden karşılamak üzere seçen
Yerel Eylem Grupları , AB Üye Devletleri ile kıyaslandığında
farklıdır.
IPARD’da Yerel Eylem Grupları “küçük projeler” tasarlar ve
uygular. Bunlar genel olarak diğer IPARD projelerinden değer
olarak daha küçüktür.

Yerel Eylem Grupları içerisinde yerel ve bölgesel
otoritelerin rolü
Yerel ve bölgesel yönetimler kamu yararını temsil eder. Güçlü
insan ve parasal uzmanlık ile kamu otoriteleri kesin bir
avantaja sahip olabilir. Bununla birlikte, AB mevzuatı, onların
karar verme mekanizmasına katılmaları açık olarak
tanımlandığından, ortaklığa egemen olmamalarını güvence
altına alır.

IPARD Ajansı (Yerel Eylem Grubu’nun) uygunluk kriterlerini
kontrol eder ve seçilmiş olanlarla kontrat imzalar. Aynı
zamanda kontrol aktivitelerini icra eder (yönetimsel ve
yerinde). Yerel Eylem Grupları tarafından talep edilen
ödemeleri işler, giderleri için alıcıların hesabına fon transfer
eder.

Arnavutluk: Skrapar ilinin turizm potansiyelini tartışırken .(fotoğraf Arnavutluk Kırsal Kalkınma Ağına ziyareti)

Sivil Toplum Kuruluşların Rolü

Özel Paydaşlar

Hükümet dışı örgütler, özel ortak bir menfaat alanına sahip
vatandaş gruplarını, örneğin tarımsal üreticiler, çevre koruma
dernekleri ve benzerlerini temsil eder. Sık sık bu ilgi alanları
birbirleriyle ve diğer kamu veya ekonomik sektörlerle rekabet
eder. Hükümet Dışı Örgütler tarafından hazırlanan projeler
ağırlıklı olarak turizm, kültürel, çevresel ve sosyal alanlarda
olmaktadır. HDÖ’lerin ilgi alanları spesifiktir ve genellikle
çalışma alanlarıyla sınırlıdır. Etkin bir sivil sektöre sahip olma
kırsal toplumun çeşit ve zenginliğini artıran özel ilgi
gruplarının hayat kalitesini iyileştirir.

Çiftçiler veya kırsal işletmeler gibi özel paydaşlar Yerel Eylem
Grupları’nın anahtar üyeleridir.

Diğer Paydaşlar
Araştırma kurumları, eğitim kuruluşları, öğretim kurumları,
halk örgütleri vb. Yerel Eylem Grupları’nın üyeleridir.

LEADER yaklaşımının oluşturulmasındaki temel aşamalar
nelerdir?
Tabandan-tavana yaklaşımın oluşturulması, herhangi bir
politik destekten çok uzak, gayrı resmi bir şekilde genellikle
kendiliğinden başlayan uzun-vadeli bir süreçtir. Yerel liderler
alanlarında zaten genellikle gönüllü olarak etkindirler ve
destek olduklarında ise etkileri sınırlıdır. Bunlar, ortamı
değiştirebilen ve diğerlerini kendilerini takip etmeye motive

edebilen insanlardır. Vizyonları, fikirleri ve hayal güçleri
vardır. LEADER, AB kırsal kalkınma politikasının ortaya
konulması için bu dinamikten istifade etmektedir.
Bu Rehber’de açıklanan LEADER sürecini
aşamaları, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

KIRSAL KALKINMAYA LEADER YAKLAŞIMI OLUŞTURMADAKİ TEMEL AŞAMALAR

Adım 4: Yerel Kalkınma Stratejilerinin Seçilmiş YEG
tarafından Uygulanması

Adım 3: Yerel Eylem Gruplarınca Yerel Kalkınma
Stratejilerinin Hazırlanması

Adım 2: Potansiyel ve sonrasında resmi Yerel Eylem
Gruplarının Oluşturulması

Adım 1: Zemin hazırlama
•Başlıca kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşları
için yaklaşıma yönelik fikir geliştirme amaçlı tanıtım ve
bilgilendirme
•Mevcut tabandan tavana girişimlerin belirlenmesi
•Yerel rehberlerin belirlenmesi ve eğitilmesi
•Yasal dayanak ve idari prosedürler

destekleme

ADIM 1
LEADER YAKLAŞIMINA ZEMİN
HAZIRLAMA
Adım 1’de şunları bulacaksınız:
LEADER için kapasite geliştirme nedir?
Yerel LEADER rehberleri kimlerdir?
LEADER rehberleri nasıl eğitilir?

Kaybedecek zaman yok!

LEADER için kapasite geliştirme nedir?
Joanna Gierulska’nın katkılarıyla (Polonya Tarım Bakanlığı)

Kapasite geliştirme süreci, rekabetçi ve kendini bu işe adamış
insanların LEADER’ın başarısının anahtarı olması nedeniyle
yaklaşımın tam merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle
LEADER, ciddi anlamda “sosyal sermaye”ye dayanmaktadır.
Bu terimin çok fazla spesifik anlamı olmakla birlikte, toplumun
etkin olarak işlev görmesini sağladığından, geniş ölçüde belirli
bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişki ağları ile ilgilidir.
Güven, işbirliği ve kamu malları ile karakterizedir. Sosyal
sermaye
genellikle
kalkınma
sürecinin
temel
faktörlerinden birisi olarak görülmektedir. Büyümesi için
yıllar gerekir. İyi tasarlanmış bir öğrenme süreci, örneğin eski
komünizm sonrası devletlerde olduğu gibi özellikle sosyal
sermayenin düşük düzeyde olduğu alanlar için önemlidir.
Bu yüzden, kapasite geliştirme süreci IPARD yardımı olmadan
önce başlamalıdır. Yerel topluluklar, güvenilir ilişkiler
oluşturarak, hedefleri belirleyerek, kendilerini topluluk
organizasyonlarına göre ayarlayarak, yerelde önderlik ederek,
kendilerine özgü birlikte çalışma şekillerine sahiptir (veya
değildir). Beraber hareket etmeye gönüllü olmak, sadece
sosyal -tarihsel geçmiş için söz konusu olmayıp, yerel liderliğin
daha katılımcı bir şekilde planlanması ve geliştirilmesinin
güçlendirilmesi için daha geniş yetki dağıtımı ile
desteklenebilir.
Ülkeler IPARD ve LEADER yaklaşımı için hazırlanmaya
başlarken hükümet, bölgesel ve yerel yönetimler, yerel
topluluklar, liderler ve yerel eylem grupları gibi tüm ana
paydaşların LEADER’ı yalnızca fon dağıtan bir mekanizma
olarak değil, uzun dönemli katılımcı bir kalkınma
konsepti olarak algılamasının önemi büyüktür. Eğer bu
anlayış en başında geliştirilmez ise, daha sonradan
yerleştirilmesi çok zor olacaktır. LEADER’ın katma değeri,
yalnızca doğru bir tabandan-tavana yaklaşım ile gösterilebilir.
Bu nedenledir ki, kapasite oluşturma sürecine sürekli olarak
önemli kaynaklar ayırmaya değer.

“Kapasite geliştirme süreci” planlanmadan önce, bu sürecin
aslında neyi elde etmeye çalıştığının daha kavramsal düzeyde
ifade edilmesi yararlı olur. Daha derin sosyal veya kişisel
düzeyde ise, insanları kalkınma hedeflerini gerçekleştirmekten
alıkoyan engelleri anlamayı içerir. Aynı zamanda, ölçülebilir
ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerine olanak sağlayan
becerilerinin geliştirilmesi ile ilgilidir.
LEADER’da kapasite geliştirme üç hedef grubu ilgilendirir:
• Yönetim Otoriteleri ve Ödeme Ajansları
• Yerel topluluklar
• Yerel Eylem Grupları ve yerel liderler
Yerel topluluklar için eğitimin kapsamı, başlangıç noktasına
bağlıdır. Süreç (zamanlama ve bütçe dâhil), iyi kurulmuş sosyal
sermayeli bir alanda ve az sayıda sivil toplum örgütleri veya
hükümet dışı örgütlerin bulunduğu bir alanda çok farklı
olacaktır. Bu nedenle eğitim tek başına, LEADER kavramının
çok ötesine geçmektedir. Sosyal sermaye oluşturmayı,
insanların kendilerini organize etmelerini ve yerel inisiyatiflerin
geliştirilmesini desteklemeyi kapsar. Yerel liderler (ve
sonrasında yerel eylem grupları) için eğitim, daha da kapsamlı
olmalıdır. Stratejiyi tasarlamak, uygulamak ve izlemek, her
şeyden önemlisi de insanları harekete geçirmek ve iletişim
kurmak için gerekli becerilere sahip olmaları gerekir.
Kapsamlı bir kapasite geliştirme stratejisi, ortak kavram ve
hedefler temelinde tüm paydaşlarla diyalog vasıtasıyla ortaya
çıkmaya gereksinim duyar. Yönetim Otoritesi, açıkça
belirlenmiş göstergelere karşı kapasite geliştirmeyi planlar ve
takip eder. Rehberlerle (yerel eylem grubu liderleri) yapılan
düzenli toplantı, gerektiğinde ilerlemeyi izlemek ve süreci
ayarlamak için de yararlı olabilir.

Beraber öğrenmek, Bal Festivali, Polonya (Fotoğraf:Polonya Tarım Bakanlığı)

KIRSAL KALKINMAYA LEADER YAKLAŞIMINA BAŞLAMA (BULGARİSTAN ÖRNEĞİ)
Stefan Spasov’un katkılarıyla, BulgaristanTarım Bakanlığı

Adım 2: Yerel toplulukların harekete geçirilmesi
Bulgaristan’da LEADER yaklaşımının tanıtımı, neredeyse
boş bir sayfa ile 2000lerin başında başlamıştır.
İlk olarak farklı donör programları, genel bilgilendirme
kampanyalarını finanse etmiştir. Kritik adım, 11 adet
potansiyel Yerel Eylem Grubu’nun ortaya çıkması ve 50
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adet rehberin bir UNDP projesi kapsamında eğitilmesi
olmuştur. Küçük bütçeli ve sınırlı ölçekteki bu erken
hazırlık, daha ziyade teorik olarak gerçekleşmiştir.
Devamı niteliğinde, Bulgaristan Yerel Kalkınma Vakfı
(FLGR) ve Tarım Bakanlığı el ele vererek 5 pilot bölgede
yerel stratejiler geliştirmek amacıyla belediyeler
(özellikle küçük olanlar) ile kamu-özel sektör ortaklıkları
arasında işbirliğini desteklemişlerdir.
Katılımdan sonra, ilk Bulgar kırsal kalkınma programı,
LEADER’ı hazırlamak için bir tedbir içermiştir. Süreç,
aşağıdaki gibi ilerlemiştir:

Bu adım daha çok eğitilmiş rehberler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Rehberler, kanaat önderlerinin belirlenmesini de kapsayan bir paydaş
analizi yapmışlardır. Temel paydaşların etkin olarak nasıl işbirliği
yapacakları konusuna çok fazla vurgu yapılmıştır. LEADER kavramının
daha iyi anlaşılması için çok sayıda konferans ve çalıştay
düzenlenmiştir. Yönetim Otoritesi, Ödeme Ajansı ve Yerel Eylem
Grupları arasında ve aynı zamanda Yerel Eylem Gruplarının kendi
aralarındaki yoğun işbirliği bazen zorlu geçmiştir. Daha çok Yerel
Eylem Gruplarındaki, fakat aynı zamanda merkezi yönetimdeki
yüksek personel giderleri de, zorluklara yol açmıştır. Bazı
yararlanıcılar yetersiz finansal kapasiteler ve Yerel Eylem Grupları
içerisindeki zayıf organizasyon nedeniyle taahhüt edilen faaliyetleri
yerine getirememişlerdir. Buna rağmen sonuçlar umut verici olmuş
ve Bulgaristan’da LEADER için kurumlar tesis edilmiştir.

İnsanları bir araya getirme – LEADER etkinliğinde Rakovski halk dansı
topluluğu

Adım 1: Başlangıç fazı (Yönetim Otoritesi’nden
daha çok girdi ve girişim)
Yönetim Otoritesi, tüm süreci planlayarak Yerel Eylem
Grupları’nın oluşturulması ve yönetimi, stratejinin
detaylandırılması ve aynı zamanda daha genel anlamda
rehberlik için 138 rehbere eğitim vermiştir. Bu adımda
rehberler, yerel topluluklar ve merkezi yönetim
arasında aracı görevi görmüşlerdir. Yönetim Otoritesi
rehberliğinde Yerel Eylem Grupları’nın oluşturulmasında
etkin bir şekilde çalışmışlardır. Seçilen potansiyel Yerel
Eylem Grupları’nın her biri, yerel topluluktan birer
koordinatör ve sonrasında grubun kalıcı elemanı olacak
birer yardımcı belirlemiştir.

“Potansiyel YEG sınırları dâhilinde beceri ve sosyal faaliyetler edinme” Tedbiri
 Yerel rehberlerin 138’inin eğitilmesi
 90’ı başarılı olan 102 sözleşme tamamlandı (toplam 8.4 milyon Avro)
 Hazırlık projesi başına maksimum miktar -100 000 Avro (Azami %60’ı işletme masrafları ve en az %40’ı rehberlik
için)
 Başlıca seçilebilir faaliyetler (her faaliyet başına tavan miktarları ile)
 Koordinatör (yaklaşık 100 Avro/gün) ve yardımcı maaşları (300-400 Euro/ay)
 Dış uzmanlar (100-200 Avro/gün)
 Bölgenin analizi (3 500-7000 Avro)
 Eğitimler (500-1 000 Avro), çalışma ziyaretleri (5 000-7 000 Avro)
 Yayınlar, bilgilendirme materyalleri (yaprakçık, broşür), filmler (1 000 Avro)
 İdari masraflar: sarf malzemesi, kırtasiye, ofis kiralama ve teçhizat (10 000-15 000 Avro)
 Çıktı: 90 Yerel Eylem Grubu oluşturulmuş ve 90 yerel kalkınma stratejisi hazırlanmıştır.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

LEADER: Sürecin Çeşitli Aşamalarında Kapasite Geliştirme

ADIM 1: SAHANIN
HAZIRLANMASI

Başlıca kapasite geliştirme alanları

Başlıca Hedef
Gruplar

Aralarında ortak girişimlerin teşviki, katılımcı
planlama, sivil toplumun güçlendirilmesi ve
kamu ve özel sektörler arasında işbirliği
konularının bulunduğu (çatışma yönetimi de
dâhil olmak üzere) toplumsal sermayenin
iyileştirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı
genel mahiyette eğitimler

Sivil toplum
Kamu makamları
Kırsal alanlardaki
kanaat önderleri

Mali desteğin temel kaynakları
(Eğer varsa)
Ulusal katkı
Çok taraflı ve iki taraflı yardım
Merkezi yönetim için kapasite
geliştirme ve sivil toplum için
fonlama da dâhil olmak üzere
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

LEADER kavramı konusunda genel farkındalık
Yerel önderlerin/canlandırıcıların belirlenmesi Yerel önderler
ve ileri düzeyde eğitimi

Yasal boyutların araştırılması

IPARD Teknik Destek tedbiri
(diğer kaynaklar da mümkün)

Yönetim Otoritesi

LEADER’in oluşturulmasında seçilmiş alanların Bölgesel ve yerel IPAIPARD Teknik Destek tedbiri
ADIM 2:
(diğer kaynaklar da mümkün)
POTANSİYEL YEREL dâhil edilmesini teyit emek üzere hedeflenen makamlar
EYLEM GRUPLARININ LEADER tanıtımı;
BELİRLENMESİ

Seçilmiş alanlarda paydaş analizi
-Ortaklıkların geliştirilmesinin başlatılması
Seçilmiş alanlarda LEADER hakkında daha derin
bilgi (uygulamaya ilişkin ve yasal boyutlar dâhil
olmak üzere)

Yerel Eylem
Gruplarının
oluşturulmasında
potansiyel ilgisi
bulunan çok çeşitli
yerel paydaşlar

Akreditasyon (yasal, mali, kontroller vs.) için
LEADER prosedürlerinin hazırlanması

Yönetim Otoritesi
IPARD Ajansı
Danışılan Yerel
Eylem Gruplarının
Temsilcileri

IPA Kurumsal Yapılanma
IPARD Teknik Destek tedbiri
(diğer kaynaklar da mümkün)

Yerel Eylem Grubu
Üyeleri

IPARD Teknik Destek tedbiri

Canlandırıcılar

(diğer kaynaklar da mümkün)

ADIM 3: YEREL EYLEM Katılımcı planlama / yerel kalkınma stratejisinin
geliştirilmesi
GRUPLARI
TARAFINDAN YEREL
KALKINMA
STRATEJİLERİNİN
Canlandırma Teknikleri
HAZIRLANMASI
İzleme ve Değerlendirme
Strateji hakkında genel istişare

Stratejilerin
hazırlandığı
alanlarda ikamet
edenler

Başlıca kapasite geliştirme alanları
ADIM 3: YEREL
EYLEM GRUPLARI
TARAFINDAN YEREL
KALKINMA
STRATEJİLERİNİN
UYGULANMASI

Başlıca Hedef Gruplar

Mali desteğin temel kaynakları
(Eğer varsa)
IPARD önlemi
“Yerel Kalkınma Stratejilerinin
Uygulanması
- LEADER yaklaşımı”

Yerel kalkınma stratejisinin yerel alanlarda
ikamet edenlere yayılması

Yerel Eylem Grubu
üyeleri

Yerel strateji için seçilen alanlarda uzman
eğitimi

Yerel Eylem Grubu
alanlarındaki
(diğer kaynaklar da mümkün)
başlıca paydaşlar ve
ikamet edenler

Proje belirleme
Proje yönetimi
Proje değerlendirme
Mali yönetim

Yerel Eylem Grubu
Personeli
Rehberler

Prosedürlerin iyileştirilmesi
Uygulama kalitesinin iyileştirilmesi

Yönetim Otoritesi
IPARD Ajansı

Yerel LEADER rehberleri kimlerdir?
Polonya Kırsal Forumu’ndan Ryszard Kaminski’nin katkısı temel alınmıştır.
LEADER yaklaşımı yerel ortaklıklar çevresinde şekillenmektedir.
Yerel Eylem Grubu’nun oluşturulma sürecinin kimin girişimi
üzerine başladığı önem arz etmeksizin, gerçek ortaklığın
meydana getirilmesindeki kilit rol sürecin önderleri ve
rehberleri tarafından üstlenilmektedir.
“Rehberler kamusal alanda etkinliği teşvik etmekte insanlar,
gruplar ve kurumlar arasında bağlar oluşmasını
tetiklemektedir. Bunun sayesinde, rehber, insanların tüketime
ve ayrıca kamu mallarının üretimine katılmalarına yardımcı
olmaktadır. Rehber, insanların tutumunu edilgenden etkene ve
işbirliğine yöneltilen sivil katılıma dönüştürmektedir. Bu
sayede, rehber belli bir topluluğun iç enerjisini dışa
1
aktarmaktadır.
“(Rehber) iyi ortaklık kurma ve bu ortaklığın etkili işleyişini
güvence altına alma sürecinden sorumlu olan kişidir.”
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Pawet Jordan, Bohdan Skrzypczak „Kim jest animator spoteczny?”,
Warszawa 2003

Kaynak: Ros Tennyson and Luke Wilde, “Guiding Hand”

AB’deki deneyim çoğu rehberlerin sivil toplum kaynaklı
olduğunu göstermektedir. Rehberler orada yerel topluluklar
adına etkili bir şekilde çalışmakta ve kamu kuruluşları ile (daha
çok yerel makamlar ile) işbirliği içinde yeterlikler
göstermektedirler ve yerel girişimcilerin ortaklıklara
katılmasını teşvik edebilirler. Kamu sektöründen gelen
insanların, örneğin hükümet dışı örgütler ile işbirliğinden
sorumlu yetkililerde olduğu gibi ortaklıkları başlatmasına ve
hatta harekete geçirmesine yönelik örnekler de mevcuttur.
Bazı ortaklıklar, göreli olarak nadir olmasına rağmen iş
insanları ve ticari örgütler ya da ticari müesseselerden
müteşekkildir. Rehberlerin yeterlikleri görevlerini yerine
getirebilmeleri açısından kritik önem taşımaktadır. Rehber, bir
aracıdır ve ortaklar arasında işbirliği tesis eder. Rolü, diğer
insanlara ortaklık kurallarına göre hareket etme konusunda
ilham vermek ve ortaklığın etkili olarak işlemesi ve gelişme
kaydetmesine yardımcı olacak şekilde davranmalarını teşvik
etmektir. Kısacası, rehber, ortaklık kurallarının ve vizyonun bir
koruyucusudur.

LEADER Rehberleri Nasıl Eğitilir?
LEADER REHBERLERİNİN EĞİTİLMESİ (POLONYA ÖRNEĞİ 2004-2006)
2004-2005 yıllarında, kırsal hükümet dışı örgütlerin
şemsiye örgütü (Polonya Kırsal Forumu) 100 kırsal önder
(rehber) için kapsamlı bir eğitim programı geliştirmişti.
Toplam 2 yıl süren program 15 eğitim gününden
oluşmuş; Polonya’da ve diğer AB üye devletlerinde
birkaç çalışma gezisini kapsamıştı. Bu dönem süresince,
kursiyerler kendi alanlarında YEG’in oluşturulmasına
ilişkin gerçek görevler almış ve müteakip eğitim için
düzenli olarak bir araya gelmişlerdir. Bazı durumlarda,
aynı alandan çok iyi çalışan iki rehber bulunmuştu.
Katılımcılar AB’nin fakat aynı zamanda UNDP
materyallerini kullanmıştı ve katılımcıların özel bir web
sitesine erişimleri bulunmaktaydı.

BÖLÜM 3 – 4 gün

Stratejik Planlama, proje planlaması

Ortaklığın yönetimi

Kırsal kalkınma programında LEADER için bir başvurunun
hazırlanması

Ele alınan konular:

Eğitimden birkaç yıl sonra sorulduğunda, rehberler çalışmalarında
en faydalı olan kısımların çeşitli çalıştayların ve grupla çalışma
yöntemlerinin olduğunu ifade etmişlerdir.

BÖLÜM 1 – 3 gün

LEADER+ yaklaşımı ve özellikleri

Ortaklık geliştirme

Grup süreci, değişim yönetimi

Katılımcıların ihtiyaçlarının analiz edilmesi

BÖLÜM 4 – 3 gün

Ortaklıkla bağlantılı resmi ve yasal meseleler

Mali yönetim, proje yönetimi

Değerlendirme

Rehberlerin rolü ve gelecek için bir eylem planı
hazırlanması

Eğitim, rehberlik becerilerini geliştirme konusunda o kadar yerinde
idi ki Polonya 2017 için yeni bir versiyonunu planlamaktadır.

BÖLÜM 2 – 5 gün

Yerel toplulukların sorunlarının ve analitik
araçların belirlenmesi

İletişim,
toplantıların
düzenlenmesi,
konuşmaların ve sunumların hazırlanması

“Saha çalışması” – insanlarla toplantılar, örnek
olay analizi

Rehber, yerel toplulukla Yerel Kalkınma Stratejisinin
tartışmaktadır. (Fotoğraf: R. Kaminski’nin izniyle)

önceliklerini

REHBERLERİN EĞİTİMİNE YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER

Yapılması Gerekenler

Hazırlık zaman alır: bilgi, açıklama, tartışma
konularına yeterli zaman harca – erken başla ve
bunun için yeterli zaman ve para ayır.

Koçluk bu süreçte rehberlere yardımcı olabilir.

Rehberler için merkezi eğitim sadece yeterliklerin
geliştirilmesi için değil aynı zamanda ağ
oluşturma için faydalıdır.

Yapılmaması Gerekenler

Rehberlerin süreci tekelleştirmesine izin vermek – rehberler
çoğu kez ortakların bir araya gelmesine yardımcı olmalıdır.

ADIM 2.
YEREL EYLEM GRUPLARININ (YEG)
TESİS EDİLMESİ
Adım 2’de aşağıdaki sorulara cevap bulacaksınız:
YEG nedir ve YEG’i kimler oluşturur?
YEG'in yasal temeli nedir?
YEG nasıl tesis edilir?
YEG nasıl bir idari kapasiteye ihtiyaç duymaktadır?
YEG'in kapsadığı coğrafi alan nedir?
IPARD YEG'in oluşmasını nasıl destekleyebilir?

EMEK YOKSA YEMEK DE YOK!

YEG nedir ve YEG’i kimler oluşturur?
Basit bir ifadeyle Yerel Eylem Grubu (YEG), yerel alanlarını
iyileştirmek amacıyla eylemleri belirlemek ve uygulamak üzere
bir araya gelen kamu, özel ve sivil toplum ortaklarının temsilci
grubudur.

G. Soster’ın katkısı temel alınmıştır. PREPARE, kar amaçlı
olmayan kuruluş
Yerel Eylem Grupları’nın, sivil toplum, kamu (hükümete ait)
kurumları ve ekonomik ortaklardan müteşekkil üç sektörün
birleşimi ile yerel topluluğun temsilcisi olması gerekmektedir.

Sivil toplum sektörü gençlere, yaşlılara yönelik dernekleri
turizm ve kültür derneklerini, spor kulüplerini, çevre koruma
vb. gibi hükümet dışı örgütleri ve dernekleri bir araya
getirmektedir. Kamu sektörünün yerel düzeydeki en gözle
görülür ve nüfuzlu temsilcileri belediyeler, fakat aynı zamanda
eğitim kurumları, okullar, ve bazı durumlarda (yasal statülerine
bağlı olarak) kalkınma ajanslardır. Ekonomi sektörü, özel
şirketler, çiftçiler, kırsal alan sakinleri, iş insanları ve kar amaçlı
çalışmak üzere kayıtlı diğer örgütlerden müteşekkil geniş
yelpazedeki farklı kuruluşları ve bireyleri kapsamaktadır.

BİR YEREL EYLEM GRUBUNUN OLUŞTURULMASI (PRLEKIJA ÖRNEĞİ, SLOVENYA)
Slovenya’daki Prlekija Yerel Eylem Grubu* dengeli bir
oluşumun örneğidir. Grup, sekiz belediyeden 38.000 yerel
sakini kapsayan tipik ortalama AB YEG’idir. Ulusal
ortalamanın üzerinde tarım payı ile ağırlıklı olarak kırsal
alanda bulunmaktadır.

Yerel Eylem Grubu başarı göstermiştir. Örneğin, 2007-2013
döneminde Slovenya’daki en başarılı üçYEG’den biri olarak aday
gösterilmiştir.

*YEG Prlekija hakkında daha fazla bilgi için www.las-prlekija.com

Prlekija Yerel Eylem Grubu yasal olarak
sözleşmeye dayalı bir ortaklıktır. % 25’i
kamu sektöründen, %22’si ekonomik
sektöründen %53’ü ise sivil toplumdan
olan 85 üyeden müteşekkildir. YEG’in en
üst organı her ortak bir oy hakkının olduğu
meclistir. Meclis bir öncü ortak (Prlekija
Kalkınma Ajansı ve üç sektörden beşer
temsilciden
olmak
üzere
yönetim
kurulunun 15 üyesini seçmiştir. Kurul,
genel çağrılarda belirlenen kriterlere göre
ve yerel kalkınma stratejisinin hedefleri ile
uyumlu olarak projeler seçmektedir. Proje
değerlendirmesi, yönetim kurulundan
seçilen
5
uzmandan
müteşekkil
değerlendirme
komitesi
tarafından
yapılmaktadır. Büyük ölçüde dengeli bir
yapı sergilemesinden dolayı,

Uluslararası misafirler için çömlek yapımı demonstrasyonu, Yerel Eylem Grubu, Prlekija,
Verzej Köyü, Slovenya (Fotoğraf: Goran Soster’in izniyle)

AB Yasal Çerçevesi: IPARD İÇİN BELİRLENEN ŞEKLİYLE YEREL EYLEM GRUBU’NUN OLUŞUMU
Yerel Eylem Grubu (YEG) resmi olarak kayıt altına alınmış
(örneğin dernek, vakıf) yasal bir oluşumdur. Karar alma
düzeyinde, çiftçiler, kırsal kadınlar, gençler ve onların
dernekleri de dâhil olmak üzere sivil toplumun diğer
temsilcileri gibi ekonomik ve toplumsal ortakların da
ortaklığın % 50’sinden fazlasını teşkil etmesi
gerekmektedir. Ayrıca en az % 20’sinin de yerel
makamların temsilcilerinden oluşması gerekmektedir.

Ancak, kamu makamları, herhangi bir münferit menfaat
grubu oy verme haklarının % 50’sinden fazlasına sahip
olamaz. Yerel Eylem Grubu ortakları ilgili karasal alan
temelinde muhtelif sosyoekonomik sektörleri temsil
etmektedir. Kadınların karar alma düzeyine katılım sağlaması
gerekmektedir.

Polonya Yönetim Otoritesi’nden J. Gierulska uygulamaya
yönelik deneyimini paylaşmaktadır:
“Yerel Eylem Grubu eşi benzeri olmayan bir oluşum. YEG’in
farklı sektörlerden, menfaatlerden ve toplumsal gruplardan
pek çok ortağı kucaklaması; fakat aynı zamanda devletin
parasını yönetme ve Yerel Kalkınma Stratejisi’ni uygulama
kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu iki gerekliliği bir
arada yerine getirmek bazen kolay değildir. Ortaklığın geniş
fakat aynı zamanda kadınların gençlerin iyi bir katılımıyla
dengeli olması gerekmektedir. Yerel Eylem Grubu’nun yapısı
daha geniş ve daha çeşitli oldukça; Yerel Kalkınma Stratejisi
de aynı ölçüde daha fazla çok sektörlü ve çok boyutlu
olacaktır. Arzu edilen şey budur. Ancak, bu durum, yönetimi
daha karmaşık hale getirir. Daha büyük bir ortaklık daha
küçük çekirdek bir gruba ihtiyaç duyar. Çekirdek grup
zamanını ve enerjisini topluluk çalışmasına hasreden ve
kendini bu işe adayan insanlardan (daha çok ücret karşılığı
çalışmayan, gönüllülüğe dayalı) oluşur. Bu kişilerin bir karar
alma organının üyeleri olması gerekir. Sorun şu ki, dürüstlük
ve adanmışlığın yanı sıra bu kişilerin projeleri analiz etmek
ve projeler hakkında tavsiyelerde bulunmak için daha fazla
teknik yeterliğe ihtiyacı bulunmaktadır. Karar alma
organının uygun ve dengeli oluşumu temel meseledir.

Yerel Eylem Grubu, rehberlik ve kapasite geliştirme için tahsis
edilen fonları kullanarak eğitimler düzenleyebilir ya da karar
alma organını destekleyen uzmanları sürece dâhil edebilir”.

Benim deneyimim, herhangi bir görev konusunda adanmış
kişiler
bulmak
teknik
yeterlikler
sonradan
geliştirilebileceğinden ötürü daha önemli olduğunu ortaya
koymaktadır.

Yerel Eylem Grubu’nun oluşumunun şeffaf ve dâhil edici
nitelikte olması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak, bir
paydaş analizi yapılması faydalı olacaktır. Paydaşlar doğrudan
ya da dolaylı; olumlu ya da olumsuz şekilde belli bir eylemi
etkileyebilen ya da bu eylemden etkilenen bireyler ya da meşru
menfaatleri olan kurumlardır. Paydaş analizi süreçteki en
önemli tarafları, bu tarafların kaynaklarını, bilgilerini,
deneyimlerini ve potansiyel girdileri ile (olumlu ya da olumsuz)
bir tutumu belirlemektedir. Bu temelde, rehberler, ortakları
Yerel Eylem Gruplarını oluşturma konusunda desteklemektedir.

Gençlerin doğal kaynaklar konusunda eğitilmesi (Sırbistan, YEG Casska
Baser). (Fotoğraf: Sırbistan Tarım Bakanlığı’nın izniyle)

AB Yasal Çerçevesi: IPARD KAPSAMINDA KADINLARIN / GENÇLERİN YEREL EYLEM GRUPLARINA KATILIMI
Çiftçiler, kırsal kadınlar, gençler ve onların dernekleri de
dâhil olmak üzere ekonomik, toplumsal ortaklar ve sivil
toplumun karar alma düzeyinde ortaklığın en az % 50’sini
teşkil etmesi gerekmektedir.
Kadınların karar alma düzeyinde mevcut bulunması
gerekmektedir. Asgari sayının programda belirlenmesi
gerekmektedir.

Daha güçsüz grupların dâhil edilmesi özellikle sıkıntı yaratan
konulardan biridir. Ayrıca bu gruplar daha az örgütlü olan
daha az temsil edilen gruplar olup bu gruplara ulaşmak için
daha fazla çaba sar etmek gerekecektir. Bu gruplar kuşkusuz
ilk kez karşılaşılan gruplar değildir. Uygulamaya yönelik
tavsiyeler aşağıda yer almaktadır.

ENTEGRE KIRSAL KALKINMAYA KADINLARIN DÂHİL EDİLMESİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
IPARD İzleme Komitesi’nin bir üyesi olan
Türkiye’deki Özyeğin Vakfı ülkenin
doğusundaki
projelerinde
kadınları
çekirdek ortaklar olarak sürece dâhil
etmiştir.
Murat
Bayramoğlu
bu
tecrübeye dayanarak rehberler için bazı
yapılması gerekenler ile yapılmaması
gerekenleri paylaşmaktadır.

Bitlis ilindeki yerel kadınların harekete geçirilmesi, Türkiye (Fotoğraf: Özyeğin Vakfı’nın izniyle)

YAPILMASI GEREKENLER

YAPILMAMASI GEREKENLER

İnsanların gelebileceği yer ve zamanda toplantı düzenle.

Sadece daha hevesli görünenlerle başlama.

Dezavantajlı gruplardan ve aynı zamanda başlangıçta
daha az ilgili görünenlerden olabildiğince üyeye sahip
olduğuna emin ol. Sayı zamanla azalacaktır.

Dezavantajlı grupları teşvik etmek için mükemmel örnekler verme.
Yukarıdan aşağı model önceliğin olmamalı.

Karşılıklı anlayışı iyileştirmek üzere kadın ve erkek
grupları bir araya getirecek organizasyonlar/etkinlikler
düzenle.

Kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorluklar hakkında konuşan
erkeklere izin verme.

Dezavantajlı gruplardan gelenlere daha fazla seslerini
duyurma şansı ver. – Daha fazla konuşsunlar/daha fazla
zamanları olsun/daha gözle görülür olsunlar/önderlik
etsinler. Onların önde oturmalarına izin ver.

Kadınların erişim sağlayamadığı iletişim teknolojilerine güvenme.

Bilgiyi doğrudan paylaş. Bu onlara süreci takip etme
konusunda motivasyon vereceğinden önemlidir.

İnsanlarla konuşurken proje jargon kullanma. İnsanlar seni
anlamazsa başarısızlık kaçınılmazdır.

Onlara yardımcı ol! Onlara düzenli olarak kazanımları
hatırlat. Kendine güven dezavantajlı topluluklar arasında
çok önemlidir.

Seni dışarıdan biri haline getirecek şekilde erişilmez olma ve seni
tamamıyla içeriden biri haline getirecek kadar aşırı sıradan olma.
Her iki rol de topluluk içindeki rolünü zayıflatacaktır.

Kanaat önderlerini tanı ve rahipler, imamlar ve yerel
öğretmenlerle temas halinde ol.

Yerel Eylem Gruplarının Yasal Temeli Nedir?
Bir Yerel Eylem Grubunun yasal temeli,
tamamen ilgili ülkenin ulusal yasal durumuna
bağlıdır. Çoğu Üye Ülkede Yerel Eylem Grupları
çoğunlukla birlik veya vakıf olarak kayıtlıdır.
Derinlemesine bir yasal analiz, belli bir ulusal
durumda Yerel Eylem Grupları için hangi yasal
yapıların
gerçekten
uygun
olduğunu
gösterebilir.
Örneğin, Polonya başlangıçta üç yasal yapıya
izin verdi: LEADER a özgü hüküm içermeyen bir
birlik, vakıf veya birlikler birliği. Bununla
birlikte, uygulamada pek çok tatbiki sorun
ortaya çıktı. Bir birliğin sadece doğal (özel)
şahısları gruplandırabildiği bu yüzden de üyenin
Grup oluşturma uzun bir süreçtir (Foto: YEG Danışması Troyan Alpriltsi, Bulgaristan)
temsil ettiği kuruluşla bağlantısını resmi olarak
tesis etmenin zor olduğu ortaya çıktı. Tersi
alternatifler arasında birlikler veya sözleşmeli ortaklıklar da yer
olarak, birlikler birliği sadece yasal şahısları üye olarak aldı.
Sözleşmeli ortaklıklarda, Yerel Eylem Grupları,
içerebiliyordu ve aktif yerel liderler (özel şahıslar) etkin bir belediyelere veya kalkınma ajanslarına, kendilerini atanmış ve
şekilde süreç dışında kalıyordu. Bu yasal zorlukları çözmek için, YEG için ayrı bir banka hesabı ve yasal kişiliğini sunan ortak
Polonya, Yerel Eylem Grupları için çok uygun olduğu görülen olarak temsil etmeleri konusunda bir görev vermiştir. Mevcut
“özel birlik” şeklinde yeni yasal yapıyı yürürlüğe koydu.
dönemde, sözleşmeli ortaklık yasal yapısı Slovenya’daki tüm
Yerel Eylem Grupları (37) için zorunludur.
Benzer bir gelişme Slovenya’da oldu. 2007-2013 planlama
döneminde, Yerel Eylem Grubu yasal yapısı açıldı ve

Yerel Eylem Grupları Nasıl Tesis Edilir?
Polonya Tarım Bakanlığı’ndan J. Gierulska’nın katkıları temel alınmıştır.

Yerel topluluklar kapasite, birlikte çalışma geçmişi ve/veya
çatışma açısından farklılık gösterir ve çok farklı kurumsal
kültürlere sahip olabilir. Bu nedenle, ortaklığı, yerel yapının
gerçeklerini yansıtacak şekilde tasarlamak hayatidir. Bununla
birlikte, uygulamada, Yerel Eylem Gruplarının tesisi üç yoldan
birini izler:
1. Mevcutta var olan bir birlik LEADER gereksinimlerine
uyacak şekilde düzenlenir veya
2. Tamamen yeni bir yasal yapı oluşturulur veya
3. Yerel Eylem Grubu, yasal ve idari konular için bir “sorumlu
yapıya” diğerlerinin sadece karar almaya katkı yaptığı yapıya
dayanır. Tüm modellerin avantaj ve dezavantajları vardır. En
önemlisi söz konusu bölge ve yerel topluluk için en uygun olanı
seçmektir. İlk model en sürdürülebilir olanı olabilir çünkü
LEADER altında finansal destek başlamadan önce mevcut olan
bir yerel organizasyona dayanır. Bu organizasyon büyük
olasılıkla, kanıtlanmış yükümlülüğe sahip insanları ve
gönüllüleri güçlü bir varlık olarak kabul edecektir. Tecrübeli
ortağa ve kaynaklarına sahip olmanın kesinlikle avantajları
vardır çünkü büyük ihtimalle ekstra kapasite geliştirmeye
gerek olmayacaktır. Tecrübeli ortağa ve kaynaklarına sahip
olmanın kesinlikle avantajları vardır çünkü büyük ihtimalle
ekstra
kapasite
geliştirmeye
gerek
olmayacaktır.

Bununla birlikte, yapı iyi kurulabilirken, dengeli bir ortaklık
elde etmek için diğer paydaşlara açılmada zorluklar olabilir.
İkinci yol başlangıçtan itibaren LEADER gereksinimlerine
uyumlu yeni bir yapı oluşturmaya kadar gider. Sonuç olarak,
başlangıçta, yapı yerel paydaşları geniş anlamda temsilcisidir,
hem yerel insanlara ve hem de kurucularına karşı sorumlu,
şeffaf ve açıktır. Bununla birlikte, kamu fonlarını idare etme
yeteneğine de sahip olması gerekir. Bu görev için, insanlar
genellikle ilave eğitime gereksinim duyar. Bu yeni yapı
bununla birlikte bir ortağı da içerir bu da bir nevi ikinci ve
üçüncü modelin bir karışımıdır.
Üçüncü model, insanlar ilave bir yapı oluşturma isteği veya
gerekliliği olmadığını hissettikleri zaman tecrübeli bir ortağın
idari kapasitesine dayanır. Bu durumda, tecrübeli ortak yasal
ve idari konularda “sorumlu organ” olabilir buna karşın diğer
ortaklar projeler için bir çeşit seçim komitesi veya karar alma
organı olurlar.
Bununla birlikte, sorumlu organın ortaklıkta daha baskın bir
pozisyon alması ve diğerlerinin gerçek katılımına çok az imkân
tanımasından kaçınılması zor olabilir.

BİR YEREL EYLEM GRUBUNUN OLUŞTURULMASI (YEG “TROYAN – APRILTSI”, BULGARİSTAN)
Yerel Eylem Grubu “Troyan – Apriltsi” 2007’de bir
hükümet dışı örgüt (NGO) olarak kurulmuştur. Girişim
yerel topluluk tarafından başlatılmakla birlikte Troyan ve
Apriltsi belediye makamları tarafından aktif biçimde
desteklenmiştir. LEADER yaklaşımını uygulamak için yerel
kapasite geliştirme konusunda yerel işadamlarının,
hükümet dışı örgütlerin, kültür kuruluşlarının ve
vatandaşların çaba sarf ettiği pek çok toplantı
düzenlenmiştir.
2009 yılında bu hükümet dışı örgüt iki belediyenin sınırları
dâhilinde potansiyel bir Yerel Eylem Grubu’nun
oluşturulması;
bir
Yerel
Kalkınma
Stratejisi’nin
hazırlanmasına yönelik bir projeyi uygulamak üzere
onaylanmıştı. Farklı hedef gruplarla SWOT Analizi* ile
Yerel Kalkınma Stratejisi’nin hazırlandığı bir dizi toplantı
düzenlenmiştir.

Rodopa Troyan, YEG “Troyan – Apriltsi”nin faydalanıcısı.
(Fotoğraf: Troyan – Apriltsi’nin izniyle)

*SWOT Analizi (alternatif olarak SWOT matriksi güçlü,
zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler için kullanılan bir
kısaltmadır ve bir organizasyonun, projenin ya da ticari
teşebbüsün
bu
dört
unsurunu
değerlendiren
yapılandırılmış bir planlama yöntemidir.
YEREL EYLEM GRUPLARININ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER

Yapılması Gerekenler

Yerel Eylem Grubu üyeleri arasında adil bir güç
dengesini koru. -yasal şekli sayesinde bunu güvence
altına al.

Sürecin açık, şeffaf bir şekilde ilerlemesini sağla ve
tüm topluluğa tanıtımda bulun.

Yerel önderin kişiliği önemlidir.

Yapılmaması Gerekenler

Sadece AB parasının dağıtımı için ortaklıklar geliştirmek

Bir üyeye (örneğin bir belediyeye) diğerlerinin zararına
liderliği almasına izin vermek

Küçük bir grubun YEG’i gasp etmesine izin vermek

Yerel Eylem Grupları Nasıl Bir İdari Kapasiteye İhtiyaç
Duymaktadır?
YEG’in ne şekilde teşkil edildiğine bakılmaksızın, kamu fonlarını yönetmek için idari kapasitenin mevcut olması
LEADER’a katılımda elzemdir.
İsveç’te ücra bölgelerde öğrenme amaçlı olarak geniş bant kullanılması
(Fotoğraf: Samuel Pettersson, Avrupa Birliği, 2015)

AB Yasal Çerçevesi: IPARD KAPSAMINDA YEREL EYLEM
GRUBU İDARİ KAPASİTESİ
Yönetim Otoritesinin Yerel Eylem Grupları’nın kamu
fonlarını yönetebilecek idari ve mali öncü aktör seçmesi ve
ortaklığın tatmin edici işleyişini güvence altına alması
gerekmekte ya da ortaklığın tatmin edici işleyişini garanti
eden ve kamu fonlarını yönetebilecek yasal olarak teşkil
edilmiş ortak bir yapıda bir araya gelmesi gerekmektedir.

Uygulamada yeterlikler aşağıdaki hususları içermektedir:
• proje yönetimi;

• kar amacı gütmeyen örgütler için mali yönetim ve hesaplama;
• yatırım projelerinin yönetimi (inşaat faaliyetleri de dâhil olmak üzere);
• kamu alımları;
• Hükümet dışı örgütler için vergi yönetimi;
• İstihdam hukuku;
• Temel Bilgi Teknolojisi araçları, yazma becerileri, iletişim.
Kapasite geliştirme faaliyetlerinin de bu alanları kapsaması gerekmektedir.

YEG alanının sınırlarını belirlemek karmaşık bir süreçtir.
(Fotoğraf: Mile Gosnijc’in izniyle)

Yerel Eylem Gruplarının kapsadığı coğrafi alan nedir?
Kurumsal boyutta belirli bir alanın sınırları bir tüzel kişilik
tarafından belirlenir. İlişkisel boyutta bölge, toplu
eylemlerini yansıtır. İlişkisel açısından kara ülkesi belli bir
topluluğu ve onun orta eylemlerini yansıtmaktadır. LEADER
yaklaşımı, yerel topluluğu, kamusal eylemin uygulanması
için en uygun alanı belirlemek için kurumsal ve ilişkisel

boyutları bağlantılı hale getirmesi için zorlamaktadır. Yerel
Eylem Grubu’nun teşkil edilmesi, coğrafi alanı geliştirmek
üzere toplu kamusal eylemde bulunmaya karar vermek için
muhtelif paydaş gruplar için yeterince uyumlu bir ortak
coğrafi alanı gerektirmektedir.

AB Yasal Çerçevesi: IPARD KAPSAMINDA YEREL EYLEM GRUBU İDARİ KAPASİTESİ




Yerel Eylem Grupları kırsal alanları kapsamaktadır.
Yerel Eylem Grubu tarafından kapsanan alanda 10000
ila 150000 arasında yerel nüfus bulunmaktadır.
Alanda uygulanabilir bir strateji için yeterli yoğunlukta
insan, mali, ekonomik kaynaklarının bulunmaktadır.





Alan, toplumsal, ekonomik ya da coğrafi özellikleri
açısından elverişlidir.
Aynı konumun birden fazla Yerel Eylem Grubu’na ait
olmaması gerekmektedir; dolayısıyla bir ortaklık, bir
strateji, bir alan.
25000’den fazla yerel nüfusu bulunan yerleşim yerleri
hariç tutulmaktadır.

IPARD (AB Katılım Öncesi Yardım Aracı) kapsamında Yerel Eylem Grubu’nun coğrafi sınırlarını belirmeye yönelik kurallar üye
devletlerdeki kırsal kalkınma programlarından alınan yaklaşıma dayanmaktadır. YEG coğrafi alanı zorunlu olarak önceden
belirlenen idari sınırlara cevap vermek durumunda değildir. Alan, ortak tarihsel özellikler (örneğin: halk gelenekleri), doğal
manzaralar (dağlar, nehirler), etnik çeşitlilik, vb. etrafında da tesis edilebilir. Önemli alan husus, coğrafi kimliğin idari bir bölümün
basit ortak bir parçasından daha güçlü ve yerel ortaklıkların gelişebileceği faktörler üzerinde inşa edilmesidir.
YEG COĞRAFİ ALANININ BELİRLENMESİ (BULGARİSTAN ÖRNEĞİ)
Bulgaristan’daki Yerel Eylem Grupları en alt seviyedeki
ulusal idari düzeyde oluşturulmuştur- ortak sınırları olan
türdeş ve elverişli bir coğrafi alan temelindeki belediyeler,
örneğin komşu belediyeler. Coğrafi türdeşlik, uyumluluk,
dağlar, nehirler, göller vb. ortak doğal kaynakların mevcut
olması önemlidir ancak iki komşu belediye her zaman
yaşamsal bir ortaklık kuramazlar. Bulgaristan’daki Yerel
Eylem Grupları’nın teşekkülünü destekleyen temel ilkeler

Sad
ece iki ya da daha belediyenin bileşimi değil aynı zamanda
daha çok belli bir coğrafi alanın gelişmesi için ortak anlayış
ve fikirlerdi.
Coğrafi alanda yaşayan insanların ortak
gelenekleri, kültürleri ve yaşam biçimleri Yerel Eylem
Grupları’nın teşekkülünde de anahtar bir rol oynamaktadır.
En başarılı gruplar coğrafi alan potansiyelini ve insan
potansiyelini en iyi bir araya getirmeyi başaran gruplar
olmuştur.

COĞRAFİ ALANIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER
Yapılması Gerekenler

YEG’i gerçek
oluşturmak

bir

ortak

menfaat

etrafında

Yapılmaması Gerekenler

Mevcut idari yapı ya da alanın aynısında yapmak

Coğrafi özellikler LEADER coğrafi sınırlarının belirlenmesinin önemini
gösterebilmektedir (Kızılırmak Deltası, Türkiye). (Fotoğraf: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle)

IPARD YEG'in Oluşmasını Nasıl Destekleyebilir?
IPARD’ın Teknik Destek tedbiri Batı Balkanlar ve Türkiye’deki
LEADER hazırlıkları için kullanılabilir. Teknik Destek’ın tek
yararlanıcısı Yönetim Otoritesi’dir. Bu durum hazırlık
aşamasında Yönetim Otoritesi’nin ilgili etkinlikleri
planlayarak, spesifik projeleri belirleyerek, ihale ve sözleşme
yaparak LEADER sürecini ülkede ileri taşıma konusunda lider
role sahip olduğu anlamına gelmektedir. Yönetim Otoritesi
bilginin yayılması, rehberlik ve yerel kalkınma stratejilerinin
hazırlanması ile ilgili etkinliklerin ihalesini ve sözleşmesini
yapmanı yanı sıra AB Kurallar uyarınca dâhil edici nitelikte,

dengeli bir Yerel Eylem Grubu oluşturmak için gerekli
adımları dikkatlice planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Teknik
Destek fonlarının LEADER’ın hazırlık etkinliklerinin
finansmanı için kullanılmasındaki temel zorluk projenin
uygulanmasının arkasındaki nakit akışıdır. IPARD ödemeleri
projenin tamamlanmasından sonra ya da her aşamadan
sonra yapılmaktadır. Normalde, hizmet sağlayıcılar bilhassa
daha büyük ve daha karmaşık projeler için sıkıntı olabilecek
nakit akışını güvence altına almaktadır. Alternatif olarak,
ulusal ön finansman sağlanabilmektedir.

IPARD TEKNİK YARDIMININ LEADER KAPASİTE GELİŞTİRMESİ İÇİN KULLANILMASI
POTANSİYEL YEREL EYLEM GRUPLARININ TEŞEKKÜLÜNÜN DESTEKLENMESİ
Daha önce bir proje lideri tarafından iyi bir şekilde eğitilen
ve koordine edilen 14 yerel kalkınma rehberinden oluşan
bir grup Türkiye’nin 10 bölgesinde 23 Yerel Eylem
Grubu’nun pilot grubunun teşekkülünü belirlemek ve teşvik
etmek üzere görevlendirilmişti.
Proje, alandaki toplumsal sermaye, yerel, kültürel ve doğal
kaynaklar açısından hâlihazırda yüksek potansiyeli olan
yerel alanların seçimi (yerel makamların ve ilçe
makamlarının isteği, ziraat odalarının işbirliği isteği, kadın,
spor, gençlik, çevre, turizm temalı hükümet dışı örgütler) ile
başlamıştır. Toplam nüfus ve nüfus yoğunluğu da hesaba
katılmıştır.
Sürecin kapsamlı metodolojisi Yönetim Otoritesi tarafından
proje şartnamesinde tanımlanmıştır. Ankara’da bir lansman
gerçekleştirilmiş; her bölgede genel mahiyette birer toplantı
düzenlenmiştir. Çalışma daha sonra menfaat ve potansiyel
temelinde seçilen yerel alanlara kaydırılmıştır. Her bir
alanda rehberler en az 16 genel bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirmiş ya da odak gruplar oluşturmuştur. Seçilen
her bir alan yasal bir birlik oluşturmuş ve bir geniş öncelikler
listesi hazırlamıştır.
Proje süresi: Ağustos-Aralık 2016
Proje bütçesi: 295000 Avro
Proje çıktıları: 23 potansiyel Yerel Eylem Grubu’nun
oluşturulması
Amasya ilinde görev yapan yerel kalkınma rehberi Orhan
Polat, Yerel Eylem Grupları’nın oluşturulması projesinden
edindiği bizzat deneyimlerini paylaşmaktadır.
Soru: Potansiyel Yerel Eylem Grupları’nın oluşturulması
pratikte neye benziyordu?
Cevap: Benim için Yerel Eylem Grupları’nın oluşturulması
sadece bir birliğin teşekkülünden ibaret değildi. Çünkü her
bölgenin geri kalmış olmasının farklı sebepleri vardı. Yerel
halk bunu öğrendiğinde bölge kendi kabuğunu kırabilir ve
ilerleme göstermeye başlayabilir. Çözüm bulunmadıkça
bölgenin potansiyeli kabuğunda kalmaya devam eder ve
belki de sonsuza kadar orada kalır. Bana göre, yönetim
kurulunun seçilmesi ve kanaat önderlerinin katılımı hayati
önemi haizdir.
Beklendiği üzere, yönetim yapısını oluştururken çatışmalar
yaşanacaktır; dolayısıyla yeni kurulan Yerel Eylem
Grupları’na rehberlik sunmak gerekir. Sürecin spesifik bir
menfaat grubunun hegemonyasına izin vermeden, paydaş
bilgilendirme toplantılarına katılımını ve gönüllülük temel
olmak üzere paydaşların zaman, vizyon ve dengeli temsilini
hesaba katarak adil olması gerekmektedir. Yerel halk,
yönetimin bu ilkeler uyarınca tesis edildiğine ikna edilirse
bunu destekler.
Soru: Yerel Eylem Grubunuzun geliştirilmesi konusundaki
esas kaygılarınız nedir? Bu aşamada en fazla ihtiyaç
duyduğunuz şey nedir?
Cevap: En önemli konu, farklı paydaşlar arasında bir güven
ilişkisi tesis etmektir. İnsan kaynakları yönetimi ve
uygulamalı
eğitimleri,
sürdürülebilir
ve
mantıklı
uygulamanın diğer önemli bileşenleridir. Bunlar uygun
şekilde yönetilirse, başarılı oluruz.
Onlar, bu süreci sabote etmeye çalışan bu şahıslara karşı da
onu korurlar. Onlar genellikle, bölgedeki mevcut statüyü
(Statüko) korumaya çalışanlardır. “Yerel medyada” yeni
kurulan yapının halka ilan edilmesi önemlidir. Buna
ilaveten, sosyal medyanın kullanımı, katılımcı yaklaşımda
hayatidir.

Resmi hiyerarşi dışında anahtar kişilerin (kanaat önderleri)
katılımı önemlidir. Onları belirleyebilmek için köylerde
gecelemeniz gerekir. Gecelemezseniz sadece tavandan
tabana yaklaşım anlamına gelebilecek olan resmi yapıları
görürsünüz. Bölgenin geri kalmışlığının arkasında yatan
nedenler buzdağının altında konuşulmamış olarak
kalacaktır.
İnsanlardan gelen fikirleri de objektif
değerlendirdiğinizden de emin olunuz.
Soru: Yerel Eylem Grubu Bölgesi dışındandınız. Bu durum
süreci engelledi mi yoksa yardım mı etti?
Cevap: Dışardansanız potansiyeli daha iyi görebilirsiniz.
Yerelseniz insanları ve bölgeyi daha iyi tanırsınız fakat
insanlar değişime direnç gösterirler. Adama kayırma
yüzünden küçük kasaba veya bölgelerde tarafsız kalmak ve
objektif bir bakış açısına sahip olmak zor olabilir. Bu yüzden
yerel liderlerle yakın çalışan ve Leader yaklaşımını ve
tekniklerini bilen bir harici kalkınma rehberi etkili olabilir.
Güdül-Çamlıdere Yerel Eylem Grubu
Ankara bölgesindeki Güdül-Çamlıdere Yerel Eylem Grubu,
proje kapsamında oluşturulan YEG’ler arasındadır.
Güdül, Ankara’ya 90 km mesafede eski İpek Yolu üzerinde
yer alan küçük bir dağ kasabasıdır ve cazibeli bir tarihi
merkez, olağanüstü manzarası, biyoçeşitlilik ve yakınlarında
tarihi mağaralar bulunması gibi özelliklere sahiptir. Bununla
birlikte, yanı başında bulunan Ankara halkı burayı pek
bilmemektedir ve turistik tesis yoktur.
Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, yeni Yerel Eylem
Grubu hakkındaki görüşlerini paylaşıyor.
Soru: LEADER yaklaşımında en değerli bulduğunuz şey
nedir?
Cevap: Bana göre LEADER sadece bir IPARD tedbiri değil
aynı zamanda ve daha da önemlisi kırsal bölgemizde
girişimciliğe ilham ve yön veren bir yatırım, uzun dönemli
rehber ve vizyondur.
Soru: Yerel Eylem Grubunuzun geliştirilmesi konusundaki
esas kaygılarınız nedir? Bu aşamada en fazla ihtiyaç
duyduğunuz şey nedir?
Cevap: En önemli konu, farklı paydaşlar arasında bir güven
ilişkisi tesis etmektir. İnsan kaynakları yönetimi ve
uygulamalı
eğitimleri,
sürdürülebilir
ve
mantıklı
uygulamanın diğer önemli bileşenleridir. Bunlar uygun
şekilde yönetilirse, başarılı oluruz.
Fotoğraf: Güdül/Ankara’da 2017 yılında yeni kurulan Yerel Eylem
Grubunun bazı üyeleri (Fotoğraf: Türkiye Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanlığı)

TAVSİYE: DİKKAT EDİN VE SEÇİCİ OLUN!
Avrupa Sayıştayı 5 nolu “ kırsal kalkınmada Leader
yaklaşımının uygulanması” özel raporunda (Lüksemburg
2010), LEADER yaklaşımının doğru finansal yönetme
risklerini azaltırken bir yandan da değer yaratan yollarla
uygulanması konusunu inceledi.



Mahkeme, birçok iyi uygulama örneği olmasına karşın, Üye
ülkelerin ve Komisyonun, Yerel Eylem Grupları konusunda
genellikle “seçici” olmadığına işaret etti. Aşağıdaki sorunlar
tespit edildi:









Yönetimin diğer bir katmanı olan Yerel Eylem
Gruplarında zayıf “tabandan tavana “ enerjisi, düşük
istek;
Yerel Eylem Gruplarının politik meşruiyeti olmamasına
karşın yüksek işletim maliyeti;
Yerel yetkililerin baskın olduğu karar alma süreci;
Sadece bazı YEG’lerin yenilikçi ve çok sektörlü strateji
ve projelere sahip olması;
Yerel Eylem Gruplarının uyguladığı projelerde kalite ve
etkinliğe fazla önem verilmemesi;
Çıkar çatışması kurallarına uyulmaması ve bunun
sonucunda finansal yönetimle sorun çıkması.

KURULUŞ VE ORTAKLARA YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER
Yapılması Gerekenler



LEADER ruhunu canlı tutun: gayret, yapıcı
yaklaşım ve insanların sahiplenmesi merkezdedir.
Güven tesis etmek zaman alır- Sabırlı olun. Onu
bir kere kaybederseniz gider.

Yapılmaması Gerekenler



Kuruluş ve ortakların sorumluluklarını belirsiz
bırakmayın.
Gereksiz idari yük oluşturmayın- Gereksinimler
yeterince zor olabilir.

Geleneksel yerel ürünler yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda kültürel kazanımdır. (Fotoğraf: Susana Djordjevic Milosevic)

Adım 3’te aşağıdaki sorulara cevap bulacaksınız:
Yerel Kalkınma Stratejisi nasıl hazırlanır?
İyi bir Yerel Kalkınma Stratejisi nasıl tanınır ve nasıl seçilir?
Üye devletler LEADER’ı tesis etmek üzere Kırsal Kalkınma Programları’nı
nasıl kullanmıştır?

Bu bir hayal değil; bir plan!

Yerel Kalkınma Stratejisi Nasıl Hazırlanır?
Destek alabilmek için, her Yerel Eylem Grubunun kendi Yerel Kalkınma Stratejisini hazırlaması gerekir. (YKS).

AB Yasal Çerçevesi: KATILIM ÖNCESİ KIRSAL KALKINMA YARDIM ARACI (IPARD) KAPSAMINDA YEREL KALKINMA STRATEJİSİ





Stratejinin kapsadığı bölge ve nüfusun tanımlanması
Bölgenin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditleri de içeren
kalkınma gereksinim ve potansiyelinin analizi
Strateji ve amaçlarının tanımı. Strateji IPARD
programı ile uyumlu olmalıdır.
Yerel Eylem Grubunun ortaklığı ve iç karar alma
kuralları yanında stratejiyi geliştirmede topluluk
katılım sürecinin tanımı

ydaş analizi

Strateji geliştirme sosyal bir süreçtir. İyi bir strateji yerel etkili
aktörlerin yanı sıra gelecekte bölgenin kalkınmasını
etkileyebilecek kesimlerin katılımı olmadan hazırlanamaz.
Strateji geliştirme sürecini yönetmek için müşterek bir organ
(Çalışma Grubu gibi) kurulması, çalışmada farklı grupların
katılımı için bir şanstır.
Yerel Eylem Grubunun oluşumu ve daha sonra Yerel Kalkınma
Stratejisinin detaylandırılmasına giden faaliyetler paydaş
analizi ile başlamalıdır.

“PAYDAŞLAR” TEMEL ÖZELLİKLER
Kurum,
Stratejinin
kuruluş
ve
geliştirilmesi
ve
diğer organlar
uygulanmasındaki
rolü tanımlayın
1.Temel
Paydaşlar
2.İkincil
Paydaşlar
3.Diğer
paydaşlar

ÇIKAR
VE
BEKLENTİLER
Bahsedilecek
konular:
Stratejiyi
geliştirmede
kuruluşun
potansiyeli
menfaati nedir,
Stratejiye karşı
beklentileri nedir





Amaçların beklenen faaliyetlere nasıl dönüştüğünü
gösteren eylemler ve desteklenen proje türünün
tanımlanması
Beceri edinme, animasyon, yürütme masraflar ve küçük
projeler dâhil olmak üzere stratejinin finansal planı
IPARD skalasında ilave puan verilecek yerel proje
önerileriyle ilgili prosedürün tanımlanması

Paydaşlar, doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz şekilde
bir proje veya programı etkileyebilen veya ondan etkilenebilen
kurum veya bireylerdir. Paydaşlar bölge ile ilişkilerine göre
farklı gruplarda bulunur örneğin temel paydaşlar, ikincil
paydaşlar ve diğer paydaşlar. Analiz (bu grupların her biri için
yapılacak) tabloda özetlenebilir.
Strateji üzerindeki çalışma sürecinde, bütün tarafları uygun
paydaş grubuna kesin olarak tahsis etmek zor olabilir bu
yüzden yukarıdaki analiz Yerel Eylem Grubu oluşumu ve
strateji geliştirme süresince devam eden bir görev olarak
değerlendirilmelidir.

GÜÇLÜ YÖNLER VE
ZAYIFLIKLAR
Kaynaklar
Bilgi ve deneyim
Projeye potansiyel
girdi

ÇALIŞMA GRUBU
SONUÇ VE ETKİLER
Stratejiye karşı
pozitiftir
Stratejiye
potansiyel
negatiftir

İÇİN İZLEME
Strateji
katkı geliştirmede
organizasyonun
karşı gerçek rolü nedir
katkı (Bu
kolon,
strateji geliştirme
sürecinde veya
belli bir aşama
tamamlandıktan
sonra
doldurulabilir)

Mekansal, Coğrafi ve Doğal Koşullar
LEADER kapsamında oluşturulan işbirliklerin en önemli
yönlerinden biri bölge ile ilişkileridir. Yerel Eylem Grubu
durumunda bu bölge her zaman idari sınırlarla aynı değildir.
Bu yüzden Yerel Eylem Grubunun bölgesel kapsamını
tanımlamak ve onun benzersiz doğasını gösteren özel coğrafi,
doğal ve diğer özelliklerini tanımlamak gerekir. Başlangıçta, bu
alan, kilometrekare alan, bölgedeki idari yapı, coğrafi konumu
ve tabiatı tanımlanmalıdır. Başlangıç noktası, bölgenin yeri ve
temel özelliklerini gösteren bir harita olmalıdır. Doğal ve
çevresel özellikler tanımlanmalıdır (düz veya dağlık gibi), iklim,
toprak tipi, doğal kaynaklar, ormanlar, su kaynakları, çevre
kirliliği vs. Bölge, kısmen veya tamamen yüksek doğa değerine
sahip, peyzaj parkları, doğal rezervler veya Natura 2000 ağında
alanlar içeriyorsa, tanımlamada bundan bahsedilmelidir.
Tanımlama, komşu alanlarla ilgili bazı bilgileri de içermelidir.

Yerel el sanatlarının kıymetini bilmek, İskilip ahşap oyma, Türkiye. (Fotoğraf: Türkiye Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

Tarihi ve kültürel koşullar
Yerel Eylem Gruplarının çoğu maddi ve manevi kültürün
değerli değerli objelerini içerebilen ortak kültür ve ortak
mirasla ilgilidir. Bu bölümde, tanımlama, bölgede geleneksel
olarak yapılan yerel ürünler, gelenekler ve folklorun yanı sıra
önemli tarihi olayları içermelidir. Bu hem geleneksel ham
materyaller kullanan el işçiliğini, üretim metotlarını hem de
aşçılık
mirasıyla
da
ilgilidir.
Yerel Topluluk
Bu, bölgede yaşayan insanların aşağıdaki konuları da içeren
demografik özelliklerinin tanımı olmalıdır.

Kırsal refahı arttırmak için çocuklara yönelik tesis yapılması (Danimarka, (Fotoğraf: Kirstine
Mengel, Avrupa Birliği, 2015)

Sosyal sermayenin önemli bir göstergesi de seçimlere katılım
örneğinde olduğu gibi vatandaşlık faaliyetidir.
•
•
•
•
•

Kırsal alanlar dâhil yerleşimcilerin sayısı,
Yaş ve cinsiyete göre nüfusun yapısı,
İstihdam durumu,
Eğitim seviyesi,
En zor durumda olan vatandaş grupları.

Bu bölümdeki diğer bilgiler, yerel iş piyasasının özellikleri
yanında eğitim, ailelerin ekonomik durumu, güvenlik, sağlık ve
sosyal bakıma erişim gibi sosyal altyapı ve hayat kalitesi ile ilgili
olmalıdır. Özellikle uzak kırsal alanlarda kültüre erişimden söz
edilmelidir. Sosyal sermaye, hükümet dışı kuruluşların ve diğer
birliklerin sayısı ve bunların tipik faaliyetleri gibi bilgileri de
içerecek şekilde tanımlanmalıdır.

Ekonomi
Bu bölüm bölge ekonomisinin kısa bir tanımını içermelidir iş ve
çiftliklerin sayısı, faaliyet gösterdikleri sektörler ve temel
şirketler de bu tanımda yer almalıdır. Mümkün olduğu kadar,
girişimcilik ortamı örneğin ekonomik faaliyeti kolaylaştırmak
ve iş ortamının iyi çalışması için yerel hükümet tarafından
yapılan herhangi bir eylem. Bazı kırsal alanlarda tarımın önemli
rolü göz önünde bulundurulduğunda, sektördeki eğilimler,
özellikle sulanan arazi, daha az ayrıcalık verilen alanlar,
çiftliklerin sayısı ve esas üretim sektörleri gibi konularda temel
bilgiler verilmelidir. Aynı zamanda hizmet sektörü de analiz
edilmelidir.

YEREL KALKINMA STRATEJİSİ (KARAJNA-PALUKI YEREL EYLEM GRUBU ÖRNEĞİ, POLONYA
Ryszard Kaminski katkılarına dayalı: Polonya Kırsal Forumu, Polonya Bilimler Akademisi
İyi bir yerel kalkınma stratejisinin seçici ve net olması ve
kırsal nüfusun büyük bölümünün isteklerini yansıtması
gerekir. İnsanların genellikle “norm dışı” olan ve
danışman firmalar tarafından veya başkentlerde
tasarlanan standart kavramlardan çıkarılabilecek şekilde
ifade edilen kendi kelime ve fikirlerini onda bulmaları
gerekir. Fakat “ her şeyi çok iyi bilen” yerel halkın kendi
olağan “ rahat bölgesi” dışında değişim, farklılık ve
bazen belirsiz seçeneklere de açık olmaları gerekir. Nehir
ve onun Natura 2000 bölgesini kalkınmaya bağlama
yaklaşımı, dış danışmanlardan değil yerel liderlerin
kendilerinden geldi

Fakat başlangıçta, yerel halkı Notec Nehrinde yer alan Natura
2000 bölgesinin önemli bir ekonomik ve sosyal varlık olarak
kullanılabileceğine ikna etmek zor oldu. Yerel hükümet ve
Naklodaki iç su gemicilik okulunun katılımı, bu rüyanın
gerçekleşmesine yardım etti. Şimdi, 11 yıl sonra bu bölgede
çok sayıda turistik tesis, bir ekomüze ve büyük bir nehir
marinası vardır. Krajna-Paluki bölgesi Polonya’da Notec
nehrinde yer alır. Geçmişte kendine özgü özelliği olmayan
bölgelerden biriydi. Yerel halk zamanla Notec nehri etrafında
yoğunlaşarak kalkınmasını sağladı. 2006’da strateji aşağıdaki
şekilde tanımlandı:

Şekil: Yerel Eylem Grubu “ Krajna ve Paluki için Ortaklık”
Entegre Kırsal Kalkınma Stratejisi

Paluki yakınında Notec nehrinde kano ile gezi (Fotoğraf: Ryszard Kaminski)

Strateji uygulamada diğer önemli bilgi
Bu bölüm belli bir bölge için önemli bilgi içerir ve (varsa)
stratejik amaç ve öncelikli alanlar bakımından önemlidir.
Esas odak turizm üzerindeyse, bu bölge ne ölçüde turist
çekebileceğini göstermelidir ( örneğin göl ve diğer
rezervuarların sayısı ve büyüklüğü; turistik altyapı; bölgeyi
yıllık ziyaret eden turist sayısı). Esas konu bilgiye erişimi
iyileştirmek ise bu bölüm kütüphane sayısı ve internete
erişim gibi konularda veri içermelidir.
Bölgenin bazı ortak yönlerini gösterme
Analiz aynı zamanda bölgenin tarihi, kültürü, ekonomisi
veya doğal koşullarına ilişkin ortak özelliklere sahip
olduğunu ispatlamalıdır. Analiz, temel olarak bu özelliklere
odaklanmalıdır. Bölge ortak bir kimliğe ve yerleşimcileri
tarafından hissedilen ve tanınan köy ve topluluklar
arasında belli bağlara sahip olmalıdır. Bazen bu bağlar,
yakın zamanda yerel kültürel ve sosyal hayatın parçası olan
“yeni temalar” etrafında oluşturulabilir ( örneğin periyodik
etkinlikler, yeni turist akımı gibi). Yerel ortaklık ve
stratejisinin işlerinden biri bu ortak kimlik hissini
oluşturmak ve güçlendirmektir.

Yerel ürünleri değerlendirme- Sırp YEG “321 Coka” nın
Hodmezovasarhelj (Macaristan) tarım fuarına katılımı.
Foto: Sırbistan Tarım Bakanlığı
Strateji formülasyonu: başarı göstergeleri ve tedbirler
Çoğu strateji aşağıdaki şemaya göre yapılır:
Teşhis
l
Misyon/Vizyon
l
Hedefler/Amaçlar
l
Projeler/görevler

Vizyon ve stratejik hedefler arasında- kalkınma yönlerini
tanımlamada metot olarak güçlü, zayıf, fırsatlar ve
tehditler (SWOT) analizi
SWOT analizi, özellikleri bağlamında kalkınma
potansiyelinin değerlendirilmesini içeren bir tekniktir.
Strateji geliştirme sürecinde, SWOT analizi, bölge teşhisi
tamamlandıktan ve vizyonu-bölgede arzu edilen durum
Çalışma Grubunda uygulanabilir. SWOT metodu daha
sonra bu vizyonu gerçekleştirmede kendi stratejik
pozisyonumuzu analiz etmek için kullanılır.
Analizi özetlersek, aşağıdaki soruları sormamız gerekir:





Hangi güçlü yanlar bu fırsatı kullanmayı mümkün
kılabilir?
Hangi zayıflıklar bu fırsatı kullanmayı mümkün
kılar?
Hangi güçlü yanlar bu tehdidin sonuçlarını
azaltabilir?
Hangi zayıf yönler bu tehdidin negatif sonuçları
arttırabilir?

l
İzleme
Pozitif
G

Negatif
Z

Güçlü yanlar

Zayıflıklar

Diğerlerine göre
neredeyiz
Dışımızdaki ortamla
ilgili (
değiştiremediğimiz)

F

T

Dış durum

Fırsatlar

Tehditler

Bizimle ilgili
(örneğin onları
nasıl etkileyebiliriz
gibi)
İç durum

Biz olabilecekler

Ortaklığın misyon ve vizyonu
Misyon, genellikle bir organizasyonun işleviyle bağlantılıdır
ve bu yüzden arzu edilen duruma (stratejik hedefler ve
amaçlar) erişmek için bir Yerel Eylem Grubunun ilan edilen
çalışma yolunu tanımlar. Misyon ifadesi ortaklığımızın
felsefesini vurgulayan temel prensipleri içermelidir.
Bir stratejinin hedef ve amaçları neyi yapmak istediğimizi,
gelecekte ne tür bir duruma sahip olmak istediğimizi
tanımlar, buna karşın misyon, onlara nasıl erişmek
istediğimizi tanımlar örneğin onu neden yapıyoruz,
faaliyetlerimizin anlamı nedir sorularına cevap verir.

Diğer önemli bir konu stratejide yer alacak konuların
sayısıdır. Yerel ortaklık –çok sayıda konu seçmek yerinesadece bir konuya odaklanmanın daha iyi olup olmadığını
dikkatlice düşünmelidir. Finansal kaynakların birden fazla
konu ile uğraşmak için yeterli olmayabileceği veya yeni
kurulan ortaklığın büyük bir ortak grubunda çalışmak ve
fikir birliği sağlamak yeterli tecrübe ve uzmanlığa sahip
olmayabileceği hesaba katılmalıdır. Böyle bir durumda, tek
bir konuya odaklanma bazen ortaklığa daha fazla şans
verebilir- iyi projelerin uygulanması ve daha uzun bir
dönem sürdürülebilirlik.
Stratejik hedefler ve amaçlar

Vizyon aşağıdaki sorulara cevap verir:

Bir kaç yıllık sürede durumumuz ne olur?

Topluluğumuz nasıl işlev görür?

Hedefler ve amaçların tanımı strateji oluşturmanın sonraki
aşamasıdır. Hedefler ve amaçlar özet bir şekilde formüle
edilmeli ve ne yapmak istediğimizi belirtmelidir.

Öncelik konularının seçilmesi

Strateji oluşturmada uzun dönemde neye erişmek
istediğimizi ve sonra da daha genelden daha özele doğru
bunu nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüzü tanımlamak
önemlidir. Bu nedenle, hedef koyma iki aşamaya
bölünebilir:

Öncelik konularının seçilmesi strateji geliştirmenin temel
aşamalarından biridir. Konu veya konular bölgenin
kalkınması için oluşturulabilecek fırsatlar ve yerel
kaynaklarla ilgili olmalıdır. Bu, konunun seçiminin güçlü,
zayıf, fırsat ve tehdit teşhisi ve analizinden sonra yapılması
gerektiğini akla getirebilir. Öte yandan bu analiz konu
seçiminden sonra yapılırsa, o zaman analiz sadece seçilen
konuya odaklanabilir. Bununla birlikte, yerel koşullar ve dış
fırsat ve tehditlerin ön analizi bile yapılmadan öncelik
konusu seçimiyle birlikte strateji çalışmasına başlamak
uygun olmaz.

a. Stratejik amaçları (hedefler) tanımlama
b. Özel (işlevsel) amaçları tanımlama.
İyi kurulan amaçlar SMART (Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir,
İlgili, Zaman kısıtlı) olmalıdır.
İzleme ve değerlendirme
İzleme, stratejinin uygulanmasının beklendiği gibi ilerleyip
ilerlemediğinin, hedeflerimize ve amaçlarımıza yaklaşıp
yaklaşmadığımız ve ne hızda yaklaştığımız

İrlanda’da YEG lerde çiftçiler ve aileleri önemli paydaşlardır (Fotoğraf: Avrupa Birliği, 2013)

Farklı bileşenlere (görev, proje) tahsis edilen fonları ne
hızda harcağımızın sürekli kontrol edildiği bir süreçtir. Bu
yüzden hem süreç hem de çıktılarla ilgilidir.
Bu açıdan, izleme, bir proje veya organizayonun günlük
idaresinde önemli bir elementtir. Yöneticiye sistematik bir
şekilde planlanan işlerdeki sapmalar ve sorunlar hakkında
bilgi sahibi olma imkanı verir. İzleme, bir dizi ölçülebilir
göstergeye (SMART) dayanmalı ve uygulama prosedürleri
ve proje yönetiminde iyileşmeye geri besleme yapmalıdır.
Son olarak, değerlendirme projenin başarısını ölçmek için
kullanılır. Değerlendirme sürecinde, projenin etkisi,
etkinliği, yetkinliği ve sorumluluklar, başlangıç
varsayımlarıyla ilişkili olarak analiz edilir.

Hırvatistan- YEG lerin yaz festivali. Vuka-Dunav YEG’in
ürünleri. (foto: YEG Laura)

YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ OLUŞTURMADA BAZI REHBER SORULAR
Kaynak analizi oturumu

Bölgemizde ne özeldir?

Bölge hangi rol oynuyor?

Toplumumuzun üyeleri kimdir?

İnsanlar geçinmek için ne yapıyor?

Bölge nasıl organize olmuş?

Bölgemiz çocuklara ve genç jenerasyona ne
sunuyor?

Sorunlarımızı nasıl çözüyoruz?

Ne tür davranışlar geliştirdik?

Bölgemiz neye benziyor?

Çevre ve ortam nasıldır?

Tarımın durumu nedir?

Altyapımızın durumu nedir?

Diğer

Projelerin (faaliyet) seçimi

Bizi en çok ne biraraya getirecek?

Bizim için en önemli şey nedir?

İlk neyi değiştirmek isteriz?

Hayatımızı en fazla ne değiştirecek?

Neyi yapmak kolay olacak?

Ne yapabiliriz?

Vizyon, öncelikler, proje listesi oluşturma









Bölgem 10 yılda …
….olursa mutlu olacağım
…. Hayal ediyorum
Önce neyi değiştirmeliyiz?
Hiçbir şey yapmazsak ne olur?
Öncelikleri koyma
Uzun dönem planlama
Kısa dönem faaliyetler

Gelenekleri canlı tutma-Genç çiftçiler Ethno günüMakedonya

İYİ BİR YEREL KALKINMA STRATEJİSİ NASIL TANINIR VE
SEÇİLİR?
Joanna Gierulska’nın katkılarına dayanır, Polonya Tarım Bakanlığı
Bir yerel kalkınma stratejisi, basit bir belgeden çok daha
fazlasıdır. İlk ve en fazla yerel toplulukların katılımcı
çalışmasının bir sonucu olarak görülmelidir. Bazen uzman
olmayan kişiler tarafından yazılır bu yüzden teknik
anlamda mükemmel olmayabilir.




Aşağıda Yönetim Otoritesi için bazı pratik ipuçları yer
alıyor:










Tercihen Yerel Eylem Grupları veya yerel rehberlerin
desteğiyle detaylandırılan rehberler ve Soru&Cevap
rehberi gibi belirgin destek belgeleri çıkarın;
Stratejiyi yazarken dış uzmanların rolu hakkında net
olun;
Hazırlama için yeterli zaman verin-sadece Yerel
Kalkınma Stratejisini yazmak için en az 6 ay;
Hazırlık aşaması için finansal desteği planlayın;
Seçim prosedürünü dikkatli planlayın, zaman çizelgesi
konusunda bütün paydaşlarla uzlaşın;
Yasal hükümlere hazır olun, Yerel Eylem Grupları
stratejilerini yazmak için istikrarlı bir yasal ortama
sahip olmalıdır;
Seçim Komitesinde dış uzmanların rolü ve idaresi
konusunda kararlı olun- kombine halde en iyi
kullanılır;
Yerel Eylem Gruplarına stratejilerini düzeltme fırsatı
verin. Seçim Komitesi, her bir kriter için puanını ve
gerekçesini vermelidir. Bu, Yerel Eylem Gruplarına
açıkça bildirilmelidir. Uygulamadan önce, Yerel Eylem
Gruplarının, her bir kriter için düzeltmeye izin verecek
şekilde minimum üzerinde bir puan alması gerekir;

Bir belge olarak Yerel Kalkınma Stratejisi ve
prosedürleri üzerine fazla odaklanmayın. Tabandan
tavana yaklaşımı ve ortaklığın kalitesini görmeye
çalışın. Bunun yerine Yerel Eylem Gruplarına
standart bir prosedür seti verin;
Yerel Eylem Gruplarını, birbirleriyle değil de kalite
ölçütlerine göre yarıştırın çünkü Yerel Eylem
Grupları bu aşamada tecrübe paylaşımı için isteksiz
olabilirler: bire bir baskı kaliteye erişim için
anahtardır.

İyi stratejilerde aşağıdaki elementler bulunur:







Dengeli ortaklık (belediyenin etkisi, bütün üyeler eşit
hakları içeren uygun yasal yapı)
Yerel Eylem Grubu üyelerinin bağlılığı
Tabndan tavana danışma süreci
Güçlü, zayıf, fırsat, tehditler (SWOT analizi) in
derinlemesine teşhis ve analizi
Güçlü, zayıf, fırsat, tehditler (SWOT analizi) in teşhis
ve analizi ile ilgili net amaçlar
Bölge için değerli, ulusal ve bölgesel kriterlere
kıyasla yerele öncelik veren, analizlerle bağlantılı ve
seçilen öncelikler tarafından belirtilmiş projeleri
öneren net kriterler.

Prosedürler düzensizliklerden kaçınmak ve yeterli şeffalık
sağlamak için önemlidir fakat Yerel Kalkınma Stratejisinin
hayati elementi değildir.

Imerial Sepet Fuarı- Sırbistan köy olimpiyatları (YEG Caske Bara) (Fotoğraf: Sırbistan Tarım Bakanlığı)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI SAYESİNDE LEADER YAKLAŞIMININ DESTEKLENMESİ (POLONYA ÖRNEĞİ)
Polonya Yönetim Otoritesi’nden J. Gierulska’nın katkıları temel alınmıştır.

Polonya AB’ye 2004 yılında katılmıştır. 2004-2006 kısa Kırsal
Kalkınma Programı LEADER’in geliştirilmesi için özel bir
tedbir içermekteydi. Bu dönemde, başlangıç noktası olarak
Polonya’nın sınırlı işbirliği, küçük topluluk ruhu, hem
toplulukları içindeki hem de makamlara yönelik güven
eksikliği ve otorite temelli olarak yukarıdan aşağıya karar
alma ile karakterize edilen düşük düzeyde toplumsal
sermayesi bulunmaktaydı.
Tedbirin hayata geçirilmesinden önce herhangi bir merkezi
bilgi kampanyası gerçekleştirilmemişti; ancak (hükümetler
dışı örgütlerden müteşekkil) Polonya Kırsal Forumu yerel
rehberlere* yönelik kapsamlı bir eğitim faaliyeti
yürütmüştü. Sahada hazırlık mahiyetindeki eylemlerin
eksikliği Yerel Eylem Gruplarını oluşturmaya hazır yeterince
olgun yerel liderlerin ya da ağların bulunmadığı anlamına
geliyordu. Kırsal Kalkınma Programı, Yerel Eylem Gruplarını
oluşturmaya, yerel kalkınma stratejisi hazırlamaya ve bu
stratejiyi uygulamaya yönelik önlemleri içeriyordu.
Kapasite
geliştirme
programına
yönelik
gerçekleştirilebilecek eylemler:

Bir ortaklık tesis edilmesi

Bir yerel kalkınma stratejisi hazırlanması

Yerel toplulukların seferber edilmesi

olarak

Faydalanıcılar: belediyeler, hükümetler dışı örgütler
Sonuçlar: 189 adet yerel kalkınma stratejisinin hazırlanması
Bütçe: faydalanıcı başına 30000 Avro
Süre: 8-10 ay

* Bkz. Syfa 18’deki kutu

Polonya’da LEADER konusundaki eğitim (Fotoğraf: Polonya Tarım
ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı)

Tedbirin başarısı açıktı ki pek çok Yerel Eylem Grubunu ve
yerel kalkınma stratejisinin desteklemişti. Ancak, tedbir,
yerel
kalkınmayı
harekete
geçirecek
yeterlikleri
geliştirmekten ziyade teknik olarak Yerel Kalkınma
Stratejisinin hazırlanmasına ve Yerel Eylem Gruplarının
yasal boyutlarına odaklanmıştı. LEADER kavramının
ortaklaşa olarak derin manada anlaşılması konusundaki
vurgu yetersizdi.
!!! Kapasite geliştirme konusunda başlangıçtaki eksikliğin
giderilmesi daha sonraki aşamada çok zordur.
Polonya’nın ilk Yerel Eylem Gruplarını seçtiği 10 yıldan fazla
zamanda sonra, şimdi bile, stratejilerini belirlemek için
yeterli zaman bulmuş olan ve iyi eğitimli rehberler
tarafından desteklenen başlangıçtaki Yerel Eylem Grupları
ile gerçek yerel bir tabandan tavana süreç ile
desteklenmemiş bir şekilde stratejilerini hızlı bir şekilde
hazırlayanlar arasındaki fark hala gözlü görülür niteliktedir.

YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER
Yapılması Gerekenler
 Sadece metne değil; stratejinin arkasındaki sürecin
kalitesine dikkat göster;
 Yerel Eylem Grupları Yerel Kalkınma Stratejilerini
kendileri hazırlamalıdır;
 İstişareler, tartışma ve öğrenme için yeterli zaman ver –
asgari 1 yıl.

Yapılmaması Gerekenler
 İşi yapması için sadece dış danışman görevlendir;
 Tüm sorunları ve tüm eylemleri kapsa;
 Kurumların ve ortakların sorumluluklarını belirsiz halde
bırak.

Kırsal Türkiye – Güdül, Ankara bölgesi (Fotoğraf: Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

ADIM 4.
YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN
UYGULANMASI
Bu adımda aşağıdaki sorulara cevap bulacaksınız:
Bir IPARD LEADER tedbirini başlatmak için ön gereklilikler nelerdir?
Yerel Eylem Grupları destek için nasıl başvurabilirler?
Yerel Eylem Grupları IPARD Kapsamında Yerel Kalkınma Stratejilerini
Uygulamak için hangi destekleri alabilirler?
IPARD halihazırda herhangi bir Yerel Eylem Grubunu Desteklemiş midir?

Şov zamanı!

Bir IPARD Kapsamında LEADER tedbirini başlatmak için
ön gereklilikler nelerdir?
Hazırlık çalışmaları tamamlanınca, ülkeler hâlihazırda seçilmiş olan Yerel Eylem Gruplarını
desteklemek için “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER yaklaşımı” tedbiri ile
başlayabilirler.
IPARD YÖNETİM OTORİTESİ İÇİN KONTROL LİSTESİ
Ülkeniz “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER yaklaşımı” tedbiri için hazır mı?
Yeterli sayıda olgun Yerel Eylem Grubu bulunmaktadır (İdari kapasitesi olan yasal olarak kayıtlı)
Yeterli sayıda Yerel Eylem Grubu’nun yüksek kalitede Yerel Kalkınma Stratejileri bulunmaktadır
IPARD Programı Yönetim Otoritesi tarafından nihai hale getirilir ve Komisyon tarafından da onaylanır.
Yönetim Otoritesi; Yerel Eylem Grupları’nın seçimi ve Yerel Kalkınma Stratejileri’nin değerlendirilmesi için
ayrıntılı kriterler geliştirmiştir.
Yönetim Otoritesi ve IPARD Ajansı yeterli prosedürler (akreditasyon paketi) geliştirmiştir ve bunlar Komisyon’a
sunulmuştur.
Komisyon LEADER tedbiri için yetki devri sağlamıştır.
Yönetim Otoritesi her bir YEG’in beceri/rehberlik, operasyon giderleri ve küçük projelere yönelik kazanımları
desteklemek için yıllık tavan bütçe belirlemiştir.
Yönetim Otoritesi, Yerel Eylem Grupları için bir yarışma düzenlemiştir. (Yerel Kalkınma Stratejileri’nin
değerlendirilmesini içeren)

Kırsal Sırbistan (Fotoğraf: Suzana Djordjevic
Milosevic

Yerel Eylem Grupları IPARD kapsamında destek almak
için nasıl başvuruda bulunabilirler?
Hazırlıklar tamamlanınca, IPARD Ajansı ve Yönetim Otoritesi
IPARD çağrısının bölümü olarak Yerel Eylem Grupları için
teklif çağrısında bulunur. Yerel Kalkınma Stratejileri
geliştirmiş olan Yerel Eylem Grupları IPARD ajansına
başvuruda bulunur. Hükümet dışı örgütler, yerel yönetim,
kırsal kalkınma ajansları, toplumsal kurullar, akademik
kurumlar gibi farklı özel organizasyonlardan ve kamu
organizasyonlarından
gelen
bağımsız
uzmanlardan
müteşekkil bir değerlendirme komitesi bir dizi kriter
uyarınca stratejileri değerlendirmektedir. Yerel Eylem
Grupları’nın, her bir ülkenin IPARD programında yer alan
değerlendirme kriterlerine göre sıralaması yapılmaktadır.
Destek sözleşmeleri IPARD Ajansı ve seçilmiş olan Yerel
Eylem Grupları arasında imzalanmaktadır. Sözleşme Yerel
Eylem Grupları’nın hak ve yükümlülüklerini belirtmektedir.
Sözleşmede şarta bağlandığı üzere, belli bir etkinliğin
tamamlanmasının üzerine Yerel Eylem Grupları daha sonra
IPARD Ajansı tarafından işleme koyulan bir ödeme talebi
hazırlar. IPARD Ajansı ayrıca ilgili idari denetimleri yapar ve
gerektiğinde yerinde denetimler yürütür. Bu temelde, Yerel
Eylem Grupları’na yapılacak ödeme için yetki verilir ve
fonlar banka hesaplarına transfer edilir.

Prosedür burada özetlenmektedir:
1. Başvuru çağrısında şarta başlandığı üzere, Yerel Eylem
Grupları IPARD Ajansına destek için başvuruda
bulunur. Yerel Kalkınma Stratejisi başvuru formuna
iliştirilir.
2.

Yerel Eylem Grubu’nun başvurusu IPARD Ajansı
tarafından seçim kriterlerini uygunluk açısından
değerlendirilir.

3.

Yönetim Otoritesi tarafından organize edilen
Değerlendirme Komitesi, kriterlere göre Yerel Eylem
Grubu’nu ve Yerel Kalkınma Stratejileri’nin kalitesini ve
onları sıralar.

4.

Seçilmiş Yerel Eylem Grupları IPARD Ajansı ile
sözleşmeyi imzalar; sözleşme oluşturulmuş kurallar
uyarınca Yerel Eylem Grubu’nun haklarını ve
taahhütlerini belirler.

5.

Yerel Eylem Grubu, sözleşmeyle uyumlu olarak IPARD
Ajansı’na, kapasite geliştirme giderleri, operasyon
giderleri ve küçük projelerin geri ödemeleri için ödeme
talebini sunar.

6.

IPARD Ajansı, sözleşme taahhütleri (idari ve yerinde
doğrulama) açısından Yerel Eylem Grubu’nu denetler.

7.

IPARD Ajansı, denetlenmiş ve onaylanmış ödeme
talepleri temelinde Yerel Eylem Grupları’na
ödemelerin yapılması işlemini yürütür. Bu, uygulama
dönemi süresince düzenli olarak gerçekleştirilir.

IPARD Hırvatistan’daki kırsal turizm tesisini destekliyor. (Fotoğraf: Hırvatistan Tarım Bakanlığı)

Yerel Eylem Grupları IPARD Kapsamında Yerel Kalkınma
Stratejilerini Uygulamak için hangi destekleri alabilirler?
Seçilmiş Yerel Eylem Grupları destek alabileceği alanlar:

Beceri geliştirme ve rehberlik,

Yerel Eylem Grupları’nın operasyon giderleri ve
“küçük projeler”in uygulanması,

İşbirliği projeleri

Yerel Eylem Grupları tarafından üstlenilen eğitim,
kapasite geliştirme eylemleri ve iletişim faaliyetlerinin
ehil olunabilmesi için Yerel Kalkınma Stratejisinde
tanımlanmış
olması
gerekmektedir.
Strateji
onaylanınca, Yerel Eylem Grupları’nın eylemlerin
finansmanı için ve bu eylemlerle ilgili olan hizmet ve
malların alımı için ayrıntılı bir teklif sunması
gerekmektedir.

IPARD desteği üye devletlerdeki kırsal kalkınma
programlarıyla karşılaştırıldığında daha sınırlıdır; IPARD
desteğinde, Yerel Eylem Grupları’nın diğer faydalanıcıların
projeleri için ödeme yapılmamakta olup yalnızca kendi
etkinlikleri için bütçeleri bulunmaktadır. Yerel Eylem
Grupları’nın bu bağlamda rolü IPARD projelerinin Yerel
kalkınma stratejisine uygunluğu konusundaki tavsiye ile
sınırlıdır. Böyle bir tavsiye alan projeler IPARD Ajansı
tarafından tedbirler kapsamında seçim sıralaması için ilave
puanlar elde eder.

Rehberlik etkinliklerinin ayrı olarak tanımlanması ve
düzenli olarak organize edilmesi gerekmektedir. Söz
konusu faaliyetlerin yerel topluluğun katılımını
sağlamak için hükümet dışı örgütlerin oluşturulması ve
dolayısıyla toplumsal sermayenin geliştirilmesi
sağlayacak tavsiyeler ile IPARD kapsamında proje
hazırlık, bilgi vb. konularda tavsiyeleri kapsayabilir.
Rehberlik, Yerel Eylem Grupları’nın sağladığı katma
değeri göstermek açısından önemlidir. Ancak, fonları
dağıtmada kullanılan diğer bir bürokratik yapı olarak
görülmemelidir. Yönetim Otoritesi,
Yerel Eylem
Grupları’ndan kendi etkilerini değerlendiren bazı
göstergeleri de içeren rehberlik faaliyetlerinin endikatif
bir planını sunmalarını talep edebilir.

Ayrıntılı koşullar her bir IPARD programında açıklanmakta
ve ulusal prosedürlerde açıklanmaktadır. Ancak, aşağıdaki
etkinlikler destek alabilmektedir:
Yerel Eylem Grubu’nın kapsadığı coğrafi alanda becerilerin
elde edilmesi, yerel halkın harekete geçirilmesi
Amaç, Yerel Eylem Grupları’nın, üyelerinin ve kırsal
topluluğun işbirliği yapabilmesi, kararlar alabilmesi ve
topluluk
temelli
girişimleri
uygulayabilmesi
için
kapasitelerinin artırılmasına destek vermektir.

AB Yasal Çerçevesi: BECERİ GELİŞTİRME VE REHBERLİK FAALİYETLERİNE IPARD DESTEĞİ
DESTEK ALABİLMEK İÇİN EHİL FAALİYET ÖRNEKLERİ




Alana ilişkin çalışmaların yapılması (Örneğin sosyoekonomik, bölgesel, pazarlama);
Yerel Eylem Grubu personelinin ve üyelerinin eğitimi
(örneğin
iş
planlarının
hazırlanması,
proje
başvurularının hazırlanması ve hesap denetimi);
Rehberlik, Yerel Eylem Grubu üyeleri ve alandaki
yerel halk için organizasyonlar düzenlenmesi (örneğin
yerel ürün ve hizmetlerin özendirilmesi, seminerler,
eğitimler, çalıştaylar ve toplantılar)




Yerel Eylem Gruplarının etkinlikleri ve organizasyonları
için reklam ve tanıtım materyallerinin hazırlanması;
Yerel Eylem Grubu üyelerinin, ulusal kırsal kalkınma ağı
ile Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’nın organizasyonları da
dâhil olmak üzere seminerlere, çalıştaylara, toplantılara,
çalışma ziyaretlerine katılımı.

YEREL EYLEM GRUPLARININ REHBERLİK FAALİYETLERİ (HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)

Hırvatistan: Laura Biograd na Moru YEG tarafından düzenlenen Yaz Festivali (Fotoğraf: Hırvatistan Tarım Bakanlığı)

Hırvatistan’daki sözleşmeli Yerel Eylem Grupları’nın her bir
yıllık etkinlikler için yaklaşık 60000 Avro almıştır. IPARD
tarafından sağlanan bu fonlar temel olarak 2 alt tedbire
odaklanmıştır.
1. Becerilerin kazanılması ve Yerel Eylem Grupları’na
bağlı nüfusa rehberlik edilmesi
2. Yerel Kalkınma Stratejileri’nin Uygulanması
İkinci alt tedbir maaşlar, ofis kiraları, genel idari giderler,
teçhizat satın alımı (Bilgi Teknolojisi de dâhil) gibi operasyon
giderlerini genel olarak desteklemişken; ilk alt tedbirin rolü
yerel halkın bir araya getirilmesi açısından hayatiydi.
İlk yıllarda LEADER atfedilen tüm bütçenin ortalama %17’si
Yerel Eylem Grupları’na bağlı nüfus için rehberlik ve tanıtıma
harcanmış olup diğer %17’lik kısım YEG üyelerinin seminerlere,
çalıştaylara, toplantılara ve çalışma gezilerine ödenmiştir.
Rehberlik, özellikle uygulamanın erken aşamasında sadece
Yerel Eylem Grupları’nın görünürlüğü için değil; aynı zamanda
yerel halk arasında güven yaratmak açısından da önemlidir.

Biograd na Moru’dan “Laura” YEG tarafından hâlihazırda
üç kez düzenlenen Yaz Festivali rehberliğe mükemmel bir
örnek teşkil etmektedir.
YEG yöneticisi Ivan Cupic, “Festival, üç günlük program
kapsamında 12 ülkeden 70’ten fazla YEG’in katılımı ve
500’den fazla sergi ile Avrupa’nın bu bölgesindeki Yerel
Eylem Grupları’nın en büyük birleşmesiydi. Katılımcılar
büyük bir tanıtım yaparak; geleneksel yerel ürünlerini
15000 ziyaretçiye sundular. Festivalden sonra pop ve
geleneksel müzik konserleri verildi. Hırvatistan’dan ve
AB’den YEG yöneticilerinin LEADER yaklaşımını uygulama
konusundaki deneyimlerini paylaştıkları birkaç çalıştay
düzenlendi.” İfadelerini kullandı.
“Laura” Yerel Eylem Grubu, Hırvatistan’daki ilk üç
YEG’den biri olarak 2009’da kuruldu. YEG yöneticisi
“IPARD Fonları alınmadan önce, Grup muhtelif AB
programlarından IPA IV, Comenius, Avrupa Akıllı Enerji
(Intelligent Energy Europe), Vatandaşlar için Avrupa
(Europe for Citizens) Programı, Gençlik Programı (Youth
in Action), Erasmus+ ve Avrupa Sosyal Fonu’ndan
projeleri uyguluyordu. Etkin olmak hayati olup IPARD
bütçesinden önce hala farklı fon arayışı içinde olmak
mümkündür.

“Operasyon giderleri ve küçük projeler”
Operasyon giderleri kalemi Yerel Kalkınma Stratejisi
uygulamakta olan Yerel Eylem Grupları için mevcuttur.
Bunlar faaliyetlere ilişkin giderleri, personel giderlerini ya da
iletişim ve halkla ilişkilerle bağlantılı masrafları
içermektedir.
Operasyon giderleri için yapılabilecek harcamalara
örnekler:

Yerel Eylem Grubu yöneticileri ve/veya diğer grup;
çalışanları için maaşlar (eş finansman);

Ofis kiraları ve genel idari giderler;

Ofis malzemeleri (kırtasiye vs.);

Teçhizat alımı (Bilgi Teknolojisi ve mobilya de dâhil);

İletişimle bağlantılı giderler örneğin web siteleri

Hizmetler
(Bilgi
Teknolojisi
uzmanları,
muhasebeciler, vs.).
Yerel Kalkınma Stratejisi, “küçük projeler” adı verilen küçük
ölçekli girişimleri desteklemek için eylemleri de içerebilir.
Bu seçenek IPARD II’de yenidir.

Küçük projeler için gösterge bütçe Yönetim Otoritesi
tarafından öngörülür. LEADER için mevcut toplam
bütçe ve desteklenecek Yerel Eylem Grubu sayısı
temelinde, Yönetim Otoritesi’nin her YEG’in,
etkinlikleri için makul bir yıllık bütçe hesaplaması
gerekmekte olup bazı (asgari) rehberlik hizmeti ve bu
hizmetlerin maliyetini belirleyebilir. Geri kalan kısım
“küçük projeler”e harcanabilir.
LEADER tedbirinin ve küçük projelerin yönetiminde iki
hususa özel önem verilmelidir. İlk olarak, giderlerin
makullüğü, uygun bir değerlendirme sistemi
kullanılarak; örneğin farklı teklifler sunarak, referans
giderleri operasyon giderleri için de kabul ederek,
azami gider tavanı belirleyerek vs. güvence altına
alınmalıdır. İkinci olarak, çıkar çatışmasından, örnek
olarak teklif sağlayıcılar ile Yerel Eylem Grubu üyeleri
arasında bağlantıların olup olmadığı araştırmaktan
kaçınılmalıdır. Fiziki yatırım projeleri için, projenin 5 yıl
boyunca herhangi bir önemli değişikliğe uğramasının
mümkün olmadığı da belirtilmelidir.

AB Yasal Çerçevesi: IPARD LEADER KAPSAMINDA “KÜÇÜK PROJELER”
Bu projeler kültürel organizasyonlar, yerel ürünlerin
tanıtımı, kültürel ve doğal mirasın yenilenmesi ya da inşası,
turizmin ve YEG’in kapsadığı rekreasyon alanının
geliştirilmesi, kültürel mallara yatırım vs. parasal olarak
düşük değerli (5000 Avroya kadar) operasyonlardır. Küçük
projelerin Yerel Eylem Grupları tarafından teklif edilmesi
ve uygulanması; seçimleri ve yönetimlerinin de Yerel

Kalkınma Stratejisi’nde açıklanması gerekmektedir. Strateji
ile uyumlu olmasının dışında küçük projelerin ticari olmaması
ve açık (örneğin, eğitimler için katılımcıların kamu
bilgilendirmesi yoluyla seçilmesi gerekmektedir.) olması
gerekmektedir.

LEADER’IN AKREDİTASYONUNA YÖNELİK PRATİK TAVSİYELER
Yapılması Gerekenler
 Talep edilen giderlerin makul olmasının (veri tabanı
kullanarak, standart giderler, vs.) garanti edilmesine
dikkat göster;

 Çıkar çatışmasından kaçınma konusunda net ol.

Yapılmaması Gerekenler
 Yerel Eylem Grupları için prosedürleri gerekli olduğundan
daha karmaşık / zaman tüketici hale getir.

Kırsal Kalkınmaya Yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPARD) hâlihazırda herhangi bir Yerel Eylem Grubunu
desteklemiş midir?
Hırvatistan şimdiye kadar IPARD desteğiyle tedbiri uygulamış tek ülkedir.

IPARD LEADER TEDBİRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KATILIMDAN ÖNCE UYGULANMASI
(HIRVATİSTAN ÖRNEĞİ)
Çeşitli donör projeleri altındaki savaş sonrası yenilenme
sürecinde, Hırvatistan sivil toplum örgütleri yerel işbirliğinin
oluşturulması, topluluk iştiraki ve kalkınma için beceri ve
yeterlilik elde ettiler. Kırsal topluluklarla çalışmak, hükümet
dışı örgütlerin 2002-2006 döneminde kırsal kalkınmaya
Avrupa yaklaşımını ve özellikle de LEADER kavramını
keşfetmelerine neden oldu.
Bu erken kapasite geliştirme faaliyetleri, aslen yedi örgüt
tarafından başlatılan ilk Hırvat kırsal kalkınma ağının ortaya
çıkışı ile sonuçlandı. Bunu müteakip bir ikili yardım projesi,
2009 yılında kendi yerel stratejisini oluşturan ilk Hırvat
Yerel Kalkınma Grubunun kurulmasını sağladı. IPARD
kapsamındaki çeşitli AB projeleri ve eğitimleri sayesinde
başkaca Yerel Eylem Grupları ortaya çıktı. Sivil toplum
sektörü, rehberlik yapmayı, bir sektörün ötesinde stratejik
düşünmeyi öğrendi ve merkezi yönetim ile iletişimde güçlü
bir temsil oluşturdular.
İlk Hırvat kırsal ağının önceki Başkanı Višnja Jelić Mück
şöyle demiştir:
“Sivil sektör ve kamu sektörü arasındaki diyaloğun
artırılması ve görev paylaşımı için daha gidilecek çok
mesafe ve neden var. Hırvatistan’da insan kapasitesi
sınırlı ve her katkı çok değerli. (…) Eğitim-öğretim ve
farkındalık oluşturma, her düzeyde ve devlet yetkilileri
dâhil her aktör için hayati öneme sahip. Tüm mevcut
insani ve fiziki kaynağı kullanarak LEADER’ı uygulamaya
hazırlanmaya
başlayın.
LEADER’ın
temellerini
anlamaları ve başarılı işbirlikleri oluşturup bunu
korumaları için yerel paydaşların bir araya getirilmesi
zaman almaktadır. Süreçler ve prosedürler anlaşılır ve
açık olsun, diyaloğu ve fikir alışverişini artırın. Avrupa
Komisyonu’ndan daha katı olmaya meyletmeyin – genel
bir yanılgı.”

Yerel Eylem Grupları, bölgeyi canlandırarak, potansiyel
IPARD yararlanıcıları ile çalışarak ve stratejiyle uyumlu
IPARD projeleri için tavsiye mektupları oluşturarak kendi
yerel kalkınma stratejilerini uyguladılar. Program bölgede
aynı zamanda kapasite geliştirmeyi ve Yerel Eylem
Gruplarının masraflarını da destekledi ancak AB’deki kırsal
kalkınma programlarına göre çok sınırlıydı. Yerel Eylem
Grupları için ön-finansman eksikliği, prosedürlerin
değişmesi (özellikle talep edilen masrafların makul
olmasının sağlanmasıyla ilgili olarak) erken uygulamadaki
temel zorluklar arasındaydı.

2017’nin başında, 56 Yerel Eylem Grubu, üç hükümet dışı
kırsal ağ ve bir ulusal kırsal ağ vardı. Ağ oluşturma süreci
teşvik edilecekse de, Hırvat Yönetim Otoritesi bazen
hepsinin adına tek bir ses olacak şekilde konuşan temel
muhatapları
belirlemek
konusunda
zorluklarla
karşılaşmaktadır. Yine de, Yönetim Otoritesi katılıma
hazırlık amacıyla, IPARD’ın Yerel Eylem Grupları ve Yönetim
Otoritesi için benzer şekilde değerli bir fırsat sunmuş
olduğunu kabul etmektedir. Kırsal Kalkınma Programının
IPARD olmaksızın uygulanması çok daha fazla gecikecekti.

IPARD Teknik Destek ve LEADER tedbirleri, 2013 yılında
Hırvatistan AB’ye katılmadan hemen önce, program
döneminin yalnızca sonunda başladı. 41 Yerel Eylem Grubu
IPARD’a katıldı.

Hırvatistan: Yerel Eylem Grubu Petrova gora (Vojnic
Belediyesi). Söz konusu coğrafi alan, biyoçeşitlilik ve doğal
miras açısından değeri yüksek olmakla birlikte, artan nüfus
kaybıyla karşılaşmaktadır (fotoğraf: Hırvatistan Tarım
Bakanlığı)

LEADER Makedonya’daki yerel el sanatlarını değerlendirebilir (fotoğraf: P. Gjorgjevski)

BATI BALKANLARDA VE TÜRKİYE'DE
LEADER YAKLAŞIMI
- MEVCUT DURUM
Bu Bölümde şunları bulacaksınız:
LEADER bölgede mevcut mudur?
Merkezi yönetimler LEADER’ı teşvik etmekle ilgileniyor mu?
Sivil toplum sektörü kırsal kalkınmada aktif midir?
Bölgede hangi donörler aktiftir?

Potansiyel AB adayları
AB Üyeleri
AB adayları; IPARD yararlanıcıları

LEADER bölgede mevcut mudur?
Batı Balkanlardaki tüm ülkeler ve Türkiye, LEADER yaklaşımı
oluşturmaya ilgi gösterdi ve az ya da çok hepsi zaten deneyim
sahibiydiler. Katılım sürecinde bunun sadece AB’ye katılım
sürecinde kurumsal gelişmenin bir parçası olmadığını, aynı
zamanda insanlara yerel kaynaklarını geliştirmek için yetki
vermenin ve sosyal sermayeyi artırmanın bir yolu olarak
görmektedirler.

ARNAVUTLUK
Geçmişte LEADER benzeri yaklaşımları uygulama konusunda
sınırlı deneyime sahip olan Arnavutluk’ta, uluslararası ve ikili
yardım projeleri ile Yerel Eylem Gruplarına benzeyen yaklaşık
30 yapı oluşturulmuştur. Bununla birlikte, fonlama biter
bitmez sürdürülemez olduğunu ortaya koymuşlardır. Yine de,
kırsal paydaşlara kayda değer ölçüde eğitim sağlanmış ve bu
bilgi ülkede kalmıştır. Yaklaşık 25 sivil toplum örgütü eğitilmiş
personele sahiptir ve bunlar daha fazlasını yapabilecek
kapasitededir. Yerel düzeyde az sayıda kırsal kalkınma stratejisi
mevcuttur ancak alt bölge düzeyindeki stratejiler konusunda
bazı deneyimler bulunmaktadır. Bu deneyim, ileride LEADER'ın
güçlendirilmesi için kullanılabilir.
Arnavutluk, LEADER benzeri yaklaşımın oluşturulması ve
geliştirilmesine büyük ilgi duymaktadır. Bu amaçla,
Arnavutluk'taki IPARD programı, LEADER önlemi uyarınca
Teknik Destek kapsamında hazırlık faaliyetlerini ve daha sonra
da uygulanmasını destekleyecektir. Bununla birlikte, bu
faaliyetler henüz gelişmiş değildir ve gerçek anlamda sadece
birkaç yıl içinde başlayabilir. Yerel Eylem Grupları için yasal
koşulların da tanımlanması gerekmektedir.
Arnavut kırsal ağı, 2015 yılında kırsal kalkınma konusunda
sağlam profili olan on sekiz sivil toplum örgütü ile başlamış ve
kısa bir sure sonar bunlara dokuz tanesi daha katılmıştır.

Permet’de “Meshini" Mandırası’na “Pro Skrapar" kamu-özel ajansı üyeleri ile geleneksel süt
ürünlerinin üretim tekniklerini öğrenmek üzere yapılan çalışma ziyareti. (Fotoğraf: Arnavutluk
Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı)

Ağ, gelecekteki
beklemektedir.

Yerel

Eylem

Gruplarına

katılmayı

Arnavutluk Kırsal Kalkınma Ağı Başkanı Sotiraq Hroni, şöyle
demiştir:
“Arnavutluk’ta LEADER konusundaki bilgi, başlıca
kurumlar için bile oldukça sınırlı ya da eksik. Dahası
LİDER, kamu otoritelerinin vizyonu olmaktan hala
uzaktır.
LEADER’ın uygulanması, karmaşık hale gelmektedir
çünkü esasen kırsal alanlardaki iş camiası, sivil toplum
ve kamu otoriteleri arasındaki üçlü işbirliğine dayanan
bir tabandan tavana yaklaşımdır. Bu ortaklığın her bir
bileşeni daha fazla bilgiye ve güçlendirmeye ihtiyaç
duymaktadır (…).
Arnavutluk gibi toplumlar ile uzak ve kırsal alanlarda
gelişmeye ilişkin zorluklar karşısında vatandaşlara ve
kurumlara sorumluluk paylaşma yetkisi vermekten
başka yol yoktur. LEADER kalkınmayı, ekonomik
büyümeyi artırabilir, yetkiyi devredebilir ve demokrasiyi
işletebilir. Bu konuda, donörlerin de rolü vardır. "

MAKEDONYA
LEADER yaklaşımı Makedonya için yeni bir konu değildir. Yakın
geçmişte farklı tabandan tavana girişimler desteklenmiştir.
Kırsal alanlarda sosyal sermaye ve insan sermayesinin
oluşturulması ile güçlendirilmesini ve küçük işletmelerin
geliştirilmesini hedeflemişlerdir.
LEADER yaklaşımı ülkede 2005’den beri çeşitli donör girişimleri
ile kademeli olarak geliştirilmiştir. Amaçları, kırsal alanlarda
sosyal sermayenin ve insan sermayesinin oluşturulması ve
geliştirilmesinin yanı sıra, mikro işletmelerin, yerel el sanatları
ve küçük çaplı ticaretin, turizmin, vb. geliştirilmesi olmuştur.

Makedonya,Yerel Eylem Grubu “Belasica-Ograzden"in üyeleri (Fotoğraf: Ulusal Kırsal Kalkınma
Ağı).

Hâlihazırda beş tanesinin uygun yapısı ve Yerel Kalkınma
Stratejisi olan 16 adet ön-Yerel Eylem Grubu mevcuttur.
LEADER tedbirinin başlangıç tarihi 2019 olarak öngörülmekle
birlikte, Ülke başlangıçta IPARD’ı Teknik Destek tedbiri
çerçevesinde LEADER için kullanmayı düşünmektedir.

Ülkedeki hükümet dışı sektör, her ne kadar hâlihazırda Ulusal
Kırsal Kalkınma Ağı içerisinde organize olmuşsa da, özellikle
kırsal kalkınma alanında zayıftır ve LEADER benzeri gelişmeleri,
öğrenmek ve büyümek için bir fırsat olarak görmektedir. Ağın
Başkanı Petar Gjorgievski, aşağıdaki hususlara işaret
etmektedir:
“Yerel Eylem Grupları bizim için yeni. Kırsal alanlardaki
durumu ve bu alanlarda yaşayan insanlar tarafından
karşılaşılan sorunları biliyorlar ve bölgelerindeki
faaliyetleri birleştirmek ve senkronize etmek için
harekete geçecekler. Zorluk büyük, çünkü yerel
topluluktaki tüm aktörler, kırsal alanların gelişimi için
ortak sorumluluk almak ve durumu sahiplenmek
zorunda kalacaklar. "

ABER YEREL KALKINMA GRUBU TARAFINDAN TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
MAKEDONYA

Kokino arkeolojik alanında yerel rehberlerin eğitilmesi (fotoğraf P. Gjorgievski)

2001’de keşfedilen Kokino, doğru yönetilirse büyük bir
turist çekme potansiyeline sahip eski bir gözlem
noktasıdır.
2015’te USAID’in önderliği ve finansal desteğiyle yeni
oluşturulan Yerel Eylem Grubu (YEG) Aber ve
Kumanovo Müzesi (grubun bir üyesi) önemli bir turizm
yeri olarak bölgenin görünürlüğünü arttırmak

2010’da kurulan ulusal kırsal kalkınma rehberi LEADER’ı
geliştirmede aktiftir. 2017 ilkbaharından itibaren Ağ, 80
hükümet dışı kuruluşu üye olarak bir araya getiriyor ve yaklaşık
1500 kırsal liderle yakın çalışıyor. Üye kuruluşları vasıtasıyla,
ülkedeki 100 000 kırsal yerleşimci ile irtibat halindedir ve
ulusal kırsal kalkınma politikaları geliştirmede söz hakkı vardır.
Gelecekteki LEADER gelişmeleri iyi bir temeldir.

ve Kokino’da turizm altyapısını geliştirmek amacıyla pilot
bir Yerel Eylem Projesi başlattılar. Küçük bir pilot proje,
(5000 dolarlık) sahanın etrafına çit çekilmesini finanse etti,
işaret ve bilgi tabelalarını, bir internet sitesini ve otomatik
rehberi sağladı ve bölge için rehberleri eğitti.

KARADAĞ
Karadağ, ulusal politika hedeflerinden biri olarak kırsal alanda
dengeli bir bölgesel kalkınmayı izlemeyi istiyor. LEADER
benzeri yaklaşım, yerel düzeyde bu amaca uygun araçlardan
biridir. Destek, en erken 2018 yılından itibaren ikinci uygulama
aşaması etkili bir şekilde başlayacak olmasına rağmen, Katılım
Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı (IPARD) altında
öngörülüyor.

Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğine örnekler, yerel
düzeyde zaten mevcuttur ve daha da teşvik edilecektir.
Pljevlja’da FAO’nun desteğiyle hazırlanan tek Yerel Kalkınma
Stratejisi, 2015’de sona ermiştir. Şu anda Karadağ’da herhangi
bir Yerel Eylem Grubu bulunmamakta ve LEADER’a ilişkin bilgi
sınırlı düzeydedir.
Yine de, Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı 2012 yılından beri aktif
olarak desteklenmektedir. Hâlihazırda, 18 üye hükümet dışı
örgüte sahiptir ve kırsal alanlarda sivil toplumu harekete
geçirme ve kırsal kalkınma kavramını tanıtma konusunda
önemli rolü bulunmaktadır. Bu ağ, 2013 yılında Sırbistan ve
Makedonya Kırsal Kalkınma Ağları ile Balkanlar Kırsal Kalkınma
Ağı’nın kurulduğu bir anlaşma imzalamıştır.

Sırbistan’da LEADER yaklaşımı ilk kez 2007 yılında UNDP
tarafından tanıtılmış ve 2011-2012 döneminde, nüfusun %8’ini
ve bölgenin yaklaşık %15’ini kapsayan 21 Yerel Eylem Grubu
girişimiyle sonuçlanan “Sırbistan’da LEADER’ın kurulması ve
uygulanması için kapasite oluşturma” başlıklı bir AB projesi
tarafından desteklenmiştir. 2019’da IPARD’ın uygulanmasına
yaklaşırken, potansiyel Yerel Eylem Grupları ve LEADER
tedbirine hazırlık ulusal kaynaklardan desteklenecektir. Şu
anda 21 potansiyel Yerel Eylem Grubundan 12’si aktiftir.
Tamamı AB metodolojisine uygun olarak yerel kalkınma
stratejileri hazırlamışlardır.
Son birkaç yıldır finansman eksikliğine rağmen, Sırbistan'da
LEADER'a olan bilgi ve ilgi çok yüksek. 20’den fazla hükümet
dışı örgüt, bölgesel kalkınma ajansları ve kuruluşları, bu alanda
oldukça aktif olan liderleri ve üyeleriyle

Karadağ kırsal ağının en aktif üyelerinden bir tanesi, Bjelasica,
Komovi ve Prokletije için Kırsal Kalkınma Ajansı idi. 2016 ve
2017 yıllarında Güney Doğu Avrupa Bölgesel Kırsal Kalkınma
Grubu ile bölgenin kalkınmasına yönelik bir
strateji hazırlama konusunda işbirliği yapmıştır
ve
hâlihazırda
LEADER
vasıtası
ile
desteklenebilecek bazı pilot projeleri vardır.

SIRBİSTAN
LEADER yaklaşımının uygulanması, yerel kırsal
alanlardaki
nüfusu
harekete
geçirmek,
sosyo-ekonomik kaynakları kullanmak ve yerel
aktörleri belirlemek açısından Sırbistan için
önemlidir. Ulusal politika ve Kırsal Kalkınmaya
Yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD)
desteği ilk olarak Teknik Destek tedbiri
kapsamında ve Programın ikinci döneminde ise
2019’dan itibaren LEADER tedbiri altında
öngörülmektedir.
Sırbistan’da Gıda ve Turizm Fuarı. “Srem + " adlı Yerel Eylem Grubu organizatörler
arasındaydı (fotoğraf: Sırbistan Yönetim Otoritesi))

“Ulusal LEADER Ağı” ve “Sırbistan’da Kırsal Kalkınma Ağı”,
etrafında toplanmıştır. Ivana Stefanovic Ristin, Sırbistan
LEADER Ulusal Kalkınma Ağı Başkanı şöyle demiştir:
“Sırbistan’da kırsal kalkınma üzerine çalışan sivil toplum, insan
kapasitesi, finansman, planlama ve kalkınma alanlarında
AB’nin sürdürülebilir ve düzenli desteğine ihtiyaç duymaktadır.
Bu arada şu var ki, kırsal alanların sesi insan hakları,
demokrasi, vb. konularda politik açıdan daha güçlü bir şekilde
duyurulamıyor”.
TÜRKİYE
Türkiye, 2014-2020 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde
LEADER benzeri yaklaşıma yer vermekte ve özellikle yerel
bölge düzeyindeki yönetimleri geliştirmeye önem vererek
kırsal alanlara hizmet sağlamanın yeni yollarını aramaktadır

Türkiye’de LEADER rehberlerinin eğitimi, 2016 (fotoğraf: Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı)

LEADER kavramının tanıtıldığı 2008’den beri, Türkiye’de
2007-2013 IPARD’ın desteğiyle 25 Yerel Eylem Grubu
oluşturulmuştur. 2017’de destekle 20 Yerel Eylem Grubu’nun
daha kurulması ve ilk gruba yerel kalkınma stratejilerini
oluşturma konusunda yardımcı olunması planlanmıştır.
Türkiye, LEADER tedbirini yeterli sayıda Yerel Eylem Grubu
oluştuğunda, 2018’in erken döneminde başlatmayı
düşünmektedir. Bu gruplara yalnızca Tarım Bakanlığı’ndan
değil, aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı’ndan da yoğun ilgi var.

Bu süreçler aynı zamanda kırsal paydaşlar ve yerel düzeydeki
sosyal sermaye bir sinerji geliştirilmesine katkı sağlar”.
Türkiye, daha önceden gayrı resmi girişimleri bulunmakla
birlikte, henüz resmi bir Kırsal Kalkınma Ağı kurmamıştır, ancak
2017 yılında başlanması planlanmaktadır. LEADER farkındalığı
hala sınırlıdır, ancak devam eden tanıtım faaliyetleri sayesinde
artması beklenmektedir.

Türkiye’de kırsalda çok sayıda paydaş örgüt bulunmaktadır,
ancak bunlar ziraat odaları, üretici birlikleri ve tarımsal
kooperatifleri gibi daha çok çiftçilikle ilgili olanlardır. Özellikle
Türkiye’nin doğusunda ve Karadeniz Bölgesi’nde tarım
dışındaki hükümet dışı örgütlerin sayısı çok azdır. Kalkınma
Vakfı’ndan IPARD İzleme Komitesi üyesi İbrahim Tuğrul,
Türkiye’de LEADER yaklaşımının belirgin bir rolü olduğunu
düşünmektedir:
“Mevcut koşullar altında, kamu kurumları ve STK tipi sivil
toplum örgütleri birbirlerine şüpheyle yaklaşmaktadır. Genelde
kamu kurumları sivil toplum örgütlerinin eleştirel
yaklaşımından hoşlanmamakta ve sivil toplum örgütleri de
kamu kurumlarının otoritesinden korkmaktadır. Etkin bir
kolaylaştırma süreci ile bu sorunların üstesinden gelinebilir ve
LEADER tedbirinin uygulanması kamu kurumları ile sivil toplum
örgütleri arasında bir iletişim süreci ve işbirliğinin
oluşturulmasına Zemin hazırlayabilir. LEADER tedbirinin
uygulanması kamu kurumları ile kırsal STK’lar arasındaki
işbirliğine katkıda bulunmanın yanı sıra, yerel düzeydeki
entegre kırsal kalkınma faaliyetlerine bölgesel ziraat odaları,
üretici birlikleri ve kooperatiflerin de dahil olmasını sağlamış
olur.

Türk medyasında LEADER’ın tanıtımı (Türkiye Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı)

KOSOVA
Kosova’daki Yerel Eylem Grupları, Tarım, Orman ve Kırsal
Kalkınma Bakanlığı’nın inisiyatifi ve Kosova’daki AB Ofisi’nin
desteğiyle 2007-2009 döneminde kurulmuştur. Bu dönemde
Kosova’da, her belediyede bir tane olmak üzere, 30 Yerel
Eylem Grubu kurulmuştur.
2014-2020 döneminde tüm Yerel Eylem Grupları bu dönem
için kendi yerel stratejileri ile başvuru yapmaya davet
edilmişlerdir. 2015’in başında 12 YEG ve Kırsal Kalkınma Ağı,.

“Agro Vitia" adlıYEG tarafından yerel bir fuar organizasyonu

Devetak adlı YEG bölgesinde Medivial mezar taşları - kültürel miras

(fotoğraf: Agro Vitia, Kosova)

(fotoğraf: Devetak, Bosna-Hersek)

IPARD kapsamında finanse edilecek olanlara benzer şekilde
üç tedbir altında fonlanmak üzere Tarım, Orman ve Kırsal
Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.

etti. 2009-2011 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı
(IPA)’nın desteğiyle dört, uluslararası örgütlerin veya projelerin
desteğiyle değil ama dernek üyelerinin girişimleriyle üç Yerel
Eylem Grubu daha oluşturuldu.

BOSNA-HERSEK
Bosna-Hersek’te Yerel Eylem Gruplarının geliştirilmesine
ilişkin
faaliyetler
2003
yılında
“Yerel
Projelerin
Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği” başlıklı UNDP projesi ile
başlamıştır. LEADER yaklaşımı açısından Yerel Eylem Grupları
olmamakla birlikte, 100’den fazla kamu-özel sektör işbirliği
oluşturuldu. Proje bittikten sonar yalnızca üç YEG
faaliyetlerine
devam

Bosna-Hersek’teki Yerel Eylem Grupları, LEADER’ın
ilkeleriyle uyumlu olmak için her türlü çabayı sarf ettiler,
ancak asıl sorun kamu sektörünün faaliyetlerine yetersiz
desteğiydi. Daha yakın geçmişte kurulanlar daha başarılı
iken, ilk kurulan Yerel Eylem Gruplarından bazıları
çalışmalarına son verdiler.
Bosna-Hersek’teki Kırsal Kalkınma Ağı 2014 yılında kuruldu.
Ağın, 5’i Yerel Eylem Grubu olmak üzere 18 üyesi bulunuyor.

Batı Balkanlarda ve Türkiye'de LEADER yaklaşımını geliştirmek için ikili
yardım
Batı Balkanlar ve Türkiye’de LEADER benzeri yaklaşımı
destekleme konusunda etkin olan çok sayıda donör
bulunmaktadır. LEADER ile ilgili projeler, yaklaşımın çok daha
ötesine geçmiştir. Bölgesel planlama, katılımcı yaklaşımlar,
sivil toplumun güçlendirilmesi, çatışma yönetimi olmak üzere,
topluca sosyal sermayenin güçlendirilmesi olarak tabir
edilebilecek hususları kapsamaktadır. Bu projelerin, Batı
Balkanlar ve Türkiye’nin LEADER’a hazır olması adına değerli
katkıları bulunmaktadır.

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) da kapasite geliştirme
yoluyla sivil sektör ve merkezi yönetimi desteklemede
aktiftir.
Alanda aktif olan başlıca donörler şunlardır: Uluslararası
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya
Bankası, Oxfam, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUNC) ve
hükümetler arası ikili yardımlar.

LEADER İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME VE SOSYAL SERMAYENİN ARTIRILMASI İÇİN PRATİK TAVSİYE

Sivil toplumu güçlendirmek, daha geniş çaplı sosyal
yerel planlama yapmak ve LEADER ile ilgili becerileri

geliştirmek için çok sayıda kaynaktan (AB fonları, ikili yardım
ve çok taraflı yardım) istifade edin.

AĞ OLUŞTURMA
Bu Bölümde şu sorulara cevap bulacaksınız:
Yerel Eylem Grupları nasıl iletişim kurabilir ve birbirlerinden öğrenebilir?
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı nedir?
Başka ağlar var mıdır?

Yerel Eylem Grupları nasıl iletişim kurabilir ve
birbirlerinden öğrenebilir?
Ulusal kırsal ağlar
IPARD, yararlanıcı ülkeleri AB Üye devletlerinde olduğu gibi,
ulusal kırsal ağlarını oluşturma konusunda destekler. Bu
ağlar, kırsal kalkınmaya dâhil olan örgütleri, bireyleri ve
yönetimleri gruplandırmalıdır. Görevleri, üyeler arasında
bilgi ve deneyim alışverişini organize etmek, iyi kırsal
kalkınma uygulamalarını ortaya çıkarmak ve oluşum
aşamasında Yerel Eylem Gruplarına eğitim programları
hazırlamaktır.
Ulusal kırsal kalkınma ağlarının kurulması ve işletilmesi,
Teknik Destek başlığı altında desteklenmektedir ve
programın başarısı için özel öneme haizdir.
AVRUPA KIRSAL KALKINMA AĞI NEDİR?

European Network for

Rural Development
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD), Kırsal Kalkınma
politikasının, programlarının, projelerinin ve diğer
girişimlerin pratikte nasıl çalıştığına ve daha fazlasını
başarmak için nasıl geliştirilebileceğine yönelik bilgi
alışverişi için bir merkez olarak hizmet vermektedir.

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı kapsamında deneyim paylaşımı

ENRD’deki başlıca paydaşlar: AB üye devletlerindeki ulusal
kırsal ağlar, Yönetim Otoriteleri ve Ödeme Ajansları, Yerel
Eylem Grupları (YEG), Avrupa’daki oluşumlar, tarımsal
danışmanlık hizmetleri ve tarımsal ve kırsal araştırıcılar.
ENRD’nin faaliyetleri, Brüksel’de bulunan temas noktası
tarafından desteklenmektedir. Hem ENRD, hem de Ulusal
Kırsal Ağlar AB kırsal kalkınma fonları ile finanse
edilmektedir.
ENRD’nin kapasite geliştirme önceliklerinden birisi, daha
basit ve daha etkin bir LEADER’ı teşvik etmektir. Bu
nedenle ENRD, öğrenmeye yönelik etkinlikler ve
faaliyetler, YEG veri tabanı ve işbirliği projeleri ile paydaş
araştırmaları düzenleyerek ve LEADER’ın temel
yaklaşımlarına yönelik yayınlar üreterek LEADER’ın
uygulanması ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve
desteklenmesi konusunda aktiftir. ENRD aynı zamanda üye
devletlerde düzenlenen, özellikle Yerel Eylem Grupları ve
birkaç üye devletten Ulusal Kırsal Ağların bulunduğu
etkinliklere katılır veya katkıda bulunur. Ağların web
sitelerinde LEADER’a ayrılmış özel bölümlerde düzenli
olarak ilgili bilgiler yayımlanır. LEADER aynı zamanda ENRD
haber bülteninde düzenli olarak yer alır. LEADER’ın
ötesinde, ENRD’nin üçüncü ülkelerdeki ağlarla kırsal
kalkınma alanındaki faaliyet ve deneyimlerle ilgili
değişimleri desteklemek için daha genel bir görevi de
vardır.
Batı Balkanlar ve Türkiye’deki kuruluşlar, akademisyenler
ve YEG, yer bulunmasına bağlı olarak etkinliklere
katılabilirler. Gelecek etkinlikler için lütfen ENRD web
sitesini kontrol ediniz.

DİĞER AĞLAR NELERDİR?
Kırsal Kalkınma için Avrupa LEADER Birliği (ELARD) ulusal Yerel
Eylem Grupları ağlarının Avrupa Ağıdır. Kırsal kalkınma
politikalarının bir parçası olan LEADER yaklaşımını teşvik etmek
ve Yerel Eylem Gruplarının çıkarlarını Avrupa düzeyinde
savunmak için Brüksel'de bulunan; uluslararası kar amacı
gütmeyen bir birlik olarak çalışır. Ulusal Yerel Eylem Grupları
ağları ve nihai olarak Avrupa'daki Yerel Eylem Grupları arasındaki
bilgi alışverişini de teşvik eder.
Şu anda, AB ülkelerinden 22 ulusal Yerel Eylem Grubu ağı ELARD
üyesidir. Makedonya Kırsal Kalkınma Ağı ve Sırp LEADER Ağı da
üyesidir. Varoluşunun başlangıcından itibaren ELARD, ağ
oluşturmalarını teşvik etmek ve Avrupa düzeyindeki değişimlere
katılmak için katılım öncesi ülkelerdeki Yerel Eylem Grupları
ağlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Arnavutluk ve
Bosna-Hersek'teki kuruluşlarla da yakın temasları bulunmaktadır.
ELARD, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir kırsal Avrupa ortak
hedefi ile birleşmiş kültürel ve ulusal boyutta bir cephe yaratmak
için, özellikle yeni Üye Devletler ve katılım öncesi ülkeler arasında
üyelik zeminini daha da genişletmeyi hedeflemektedir. Dernek,
tüm paydaşları yerel kırsal kalkınmaya dâhil etmeyi taahhüt eder.

Arnavutluk’ta toplanan PREPARE – 2016 (fotoğraf: Goran Soster).
Güney Doğu Avrupa Bölgesel Kırsal Kalkınma Daimi Grubu
(SWG)
SWG, özellikle AB üyeliği ile ilgili olarak, tarımsal kırsal kalkınma
politikaları konusunda işbirliği ve tecrübe alışverişine dayanan
uluslararası bir oluşumdur. Bu oluşum, politika geliştirme, analiz
ve sınır ötesi hibe projeleri geliştirme konularında Avrupa
Komisyonu ve diğer donörlerle çalışmaktadır. Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve zaman
zaman da Türkiye için yararlı bir öğrenme platform olarak görev
yapmaktadır.

PREPARE
Goran Soster’ın katkılarıyla (PREPARE)

PREPARE, iki Avrupa örgütü ile Belçika ve İngiltere vasıtasıyla
İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan,
Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk’tan
ulusal şemsiye kırsal örgütleri (ülke başına bir tane) bir araya
getiren uluslararası bir STK’dır. PREPARE, 90’ların sonundan bu
yana AB’de politika oluşturma sürecine meşru girdi sağlamakta
ve özellikle LEADER için öğrenme, kırsal sivil toplumun
geliştirilmesi ve rehberlik için iyi bir platform olarak hizmet
vermektedir.
PREPARE'in temelde üç çalışma yöntemi vardır: uluslararası
projeler, iki yılda bir toplanan ve gezici çalıştaylar.
PREPARE ayrıca, ELARD - Kırsal Kalkınma için Avrupa LEADER
Birliği ve ERCA - Avrupa Kırsal Topluluk İttifakı ile birlikte her iki
yılda bir düzenlediği Avrupa Kırsal Parlamentoları gibi geniş kırsal
kesimlerde de aktiftir.
.

SWG ayrıca kamu yönetimleri, hükümetler, STK’lar ve
akademisyenler arasında politika oluşturmaya yönelik daha
sağlam köprüler inşa etmeyi amaçlamaktadır.
SWG, şu anda LEADER’ın önündeki kilit engelleri belirleyerek,
bölgede bu alandaki iyi uygulamaların oluşturulması ve
yaygınlaştırılması yoluyla üyeleri arasında LEADER yaklaşımını
desteklemektedir.

Batı Balkan ülkelerinde LEADER yaklaşımı kapsamındaki uygulamaların
değerlendirilmesi üzerine uzman grubu başlangıç toplantısı, Üsküp 2017
(Fotoğraf: SWG).

Balkan Kırsal Kalkınma Ağı (BRDN)
BRDN, Batı Balkanlar'da STK tabanlı kırsal kalkınma
ağlarının bölgesel bir platformudur. BRDN, Hırvatistan,
Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve
Kosova'daki kırsal kalkınma ağlarını bir araya
.
getirmektedir

BRDN üyesi kırsal kalkınma ağları, kırsal kalkınmayı Batı
Balkan ülkelerinde siyasi gündemde tutmayı, üye ağlar
arasındaki karşılıklı değişimi ve ortak girişimleri teşvik
etmeyi ve Avrupa'nın herhangi bir yerindeki benzer ağlarla
temasları sürdürmeyi amaçlamaktadır.

*Bu belirleme, statü hakkındaki tutumlara halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244/99 sayılı Tavsiye Kararı ile Kosova’nın bağımsızlık ilanı hakkındaki
Uluslararası Adalet Divanı’nın Görüşü ile uyumludur.

Kırsal Arnavutluk (Fotoğraf: M. Lozdinis)

YENİLİK
Mevcut siyasi önceliklere yönelik olarak LEADER
yaklaşımının kullanılması:
Mültecilerin entegrasyonuna

Düşüncelerinizi Değiştirin

Mültecilerin Entegrasyonunda LEADER
LEADER değişen önceliklere ve siyasi gelişmelere cevap
vermek üzere esnek bir şekilde kullanılabilir. Yerel Eylem
Grupları kırsal alanlardaki göçmenlerin entegrasyonunu
ya rehberlik, tavsiye, eğitim ve kapasite geliştirme
yoluyla ya da farklı paydaş grupları -belediyeler, sosyal

hizmetler, hükümet dışı örgütler ve diğer aktörler- bir
araya getirerek desteklemede kilit rol oynama
potansiyeline sahiptir.
Aşağıda bazı örnekler yer almaktadır.

MÜLTECİLERİN ENTEGRASYONUNDA LEADER
BAD BERLEBURG’DA* “HOŞGELDİN KÜLTÜRÜ”
Bad Berleburg’taki Alman YEG merkezi konaklama tesisi ile
mültecilere barınma sağlamaktadır. 2014’ten bu yana yaklaşık
5000 kişinin barınması sağlanmıştır. Toplam nüfusun 3’ünü temsil
eden bunlardan 570’i kasabada kalmıştır. Yeni seçilmiş LEADER
projesi “Hoşgeldin Kültürü” kasaba için mültecilerin olumlu
potansiyellerini daha da ileri bir ileri bir noktaya taşımak için şimdi
yeni etkinlikler –yuvarlak masalar, gençlik kafeleri ve entegrasyon
otobüsü - düzenlemektedir.

ORUST ÖRNEĞİ
İsveç’in batı kıyılarının açığındaki Orust Adası, 1000’inin Ellos adı
verilen küçük bir kasabada yaşadığı yaklaşık 15000 nüfusuyla
İsveç’in en büyük üçüncü adasıdır. Yerel halkın büyüklüğü göz
önüne alındığında önemli bir sayıya karşılık gelen 150 sığınma
arayanı barındıran mülteci kampı bu kasabada bulunmaktadır.
Yerel halk başlangıçtaki korkularını ve güvenlik endişelerinin
üstesinden gelmek ve bir “Hoşgeldin Kültürü” yaratmak üzere
kampın sahibi Kızıl Haç, kasaba, futbol kulüpleri ve tiyatro grupları
gibi yerel organizasyonları işbirliği hakkında konuşmak, yeni
gelenlere, kendilerini nasıl topluluğa kabul ettirebilecekleri
konusunda imkân vermek üzere davet etmiştir. Sosyal medya
aracılığıyla olumlu mesajlar da verilmektedir.

İsveç Kırsal Ağı’nın yöneticisi ve Orust sakini olan
Maria Gustafsson, “Pek çok insan bundan iyi anlamda
konuşuyordu dolayısıyla, mülteciler geldiğinde hemen
hemen doğrudan, bu yerel organizasyonlar, yerel
halkın mültecilerle bir araya gelebilme olanağı
bulduğu toplantı yerleri ayarlamaya başladı -bir kere
insanlarla tanışınca; arkadaş oluyorlar.” ifadesini
kullanmıştır. Gönüllü öğretmenler kamplara giderek
mültecilerin İsveççe öğrenmesine yardımcı olmuştur.
Yerel işverenler, sığınma arayanlara özellikle mevcut
beceriyle bağlantılı, çiftçilik, veterinerlik, hasta
bakıcılık ve mekanik gibi konular dâhil olmak üzere
staj teklifinde bulunmuştur. Mülteciler kültürel
etkinliklere de dâhil olmuş; özellikle bir ukelele grubu,
o kadar ki grubun önderleri provalarını kampa
taşımaya karar vermiştir. Rakamlar 30-40’tan 150’den
fazlaya ulaşmış ve bölgede beraber seyahat etmeye
bile başlamışlardır.

Kırsal alanlar da bundan faydalanmıştır.
Sayın Gustafsson, “Benim köyümde, 13
yaş ve daha üstü için olan okul mülteci
kampından evvel yakın zaman önce
kapanmış fakat yakın şimdi yeniden
açılmıştır.”
Şeklinde
açıklamada
bulunmuştur. Kırsal nüfusların yeniden
canlandırılması
hastanelerin
ve
doktorların
ameliyatlarını
devam
ettirmesine de yardımcı olmaktadır.
Sayın Gustafsson “Şehirlerde daha fazla
fırsatın olduğunu düşünenlere yerelde
ne kadar olanak olduğunu göstermemiz
gerekmekte.” diye tamamlamıştır.

Fotoğraf: Ev ödevlerine yardım (Almanya)

* Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (2016) AB Kırsal Gözden Geçirmesi No: 21
“Avrupa’daki zorluklara kırsal cevaplar”dan çoğaltılmıştır.

Referanslar:
AB’de LEADER hakkında arşivlenmiş yayınlar:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-en/biblio/index.htm
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/en/leader_en.html
Yerel Kalkınma Stratejisi’nin Tesisi Hakkında Rehber:
http://rdwiki/_layouts/15/rdwiki.agri/rdwikidoc.aspx?URL=/Thematic/LeaderCLLD/Other/LEADERLDS
“LEADER Yerel Kalkınma Stratejileri’nin Tasarımı ve Uygulanması Hakkında Rehber”, Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı, 2016
http://rdwiki/RDWikiDocuments/Thematic/LeaderCLLD/Other/LEADERLDS/LEADER%20local%20development%20
strategies.%20Guidance%20on%20design%20and%20implementation%20(May-2016).pdf
LEADER Araç Takımı (Avrupa Kalkınma Ağı’ndan 2007-2013):
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-tool-kit/leader_approach_en.pdf
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (2016) AB Kırsal Gözden Geçirmesi No: 21 “Avrupa’daki zorluklara kırsal cevaplar”
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/publi-enrd-rr-21-2016-en.pdf
Sayıştay (2010), “Kırsal Kalkınma için LEADER yaklaşımının uygulanması”,
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR10_05/SR10_05_EN.PDF

Ağlar:
Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD):
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
Balkan Kırsal Kalkınma Ağı (BRDN):
www.brdnetwork.net
Kırsal Kalkınma için Avrupa LEADER Birliği (ELARD):
www.elard.eu
Güneydoğu Avrupa Bölgesel Kırsal Kalkınma Grup Daimi Grubu (SWG):
http://seerural.org/about-us/
Kırsal Avrupa için PREPARE Ortaklığı (PREPARE):
http://www.preparenetwork.org/

AB Komisyonu’ndaki Temas Noktaları:
Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
Ünite E.5 Katılım öncesi Kırsal kalkınmaya yardımı
AGRI-E.5@ec.europa.eu
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Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Başlıca Temas Noktaları:
Arnavutluk
Yönetim Otoritesi:
www.bujqesia.gov.al
IPARD web sitesi:
www.axzhbr.gov.al
Arnavutluk Kırsal Kalkınma Ağı:
http://anrd.al
Makedonya
Yönetim Otoritesi:
http://ipard.gov.mk/mk/
IPARD Ajansı:
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
Kırsal Kalkınma için Ulusal Ağ:
http://ruralnet.mk/
Karadağ
IPARD web sitesi:
www.minpolj.gov.me//rubrike/IPARD_program
Kırsal Kalkınma için Ulusal Ağ:
www.ruralportal.me

Sırbistan
Yönetim Otoritesi:
http://www.mpzzs.gov.rs/
LEADER ulusal ağı
www.leader.org.rs
Türkiye
IPARD web sitesi:
www.ipard.gov.tr
IPARD Ajansı
www.tkdk.gov.tr
Bosna Hersek
Bosna Hersek Kırsal Kalkınma Ağı:
www.ruralnamreza.ba
Kosova*
Yönetim Otoritesi:
http://www.mbpzhr-ks.net/en/
Kırsal kalkınma politikası yönetim otoritesi dairesi
drdma

*Bu belirleme, statü hakkındaki tutumlara halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244/99 sayılı Tavsiye Kararı ile
Kosova’nın bağımsızlık ilanı hakkındaki Uluslararası Adalet Divanı’nın Görüşü ile uyumludur.

