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1.

GİRİŞ

Asarcık Yerel Kalkınma Stratejisi 2020-2023 dönemi için; yerel paydaşların ve toplulukların bir araya gelerek
destekledikleri kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortaklığıyla oluşturulan Asarcık Yerel Eylem Grubu
Derneği tarafından bir strateji belgesi özelliğinde oluşturulmuştur.
Buna göre Asarcık Yerel Kalkınma Stratejisi’nde Asarcık ilçe sınırları içinde kalan alanda sürdürülebilir kaynak
kullanımını temele alıp Asarcık ilçesinin gelir düzeyini ve yaşamsal anlamda refah seviyesini yukarıya çekerek
diğer gelişmiş bölgelerle gelişmişlik düzeyi arasındaki farkları azaltmak, diğer taraftan da çevresel ve kültürel
değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini yöneten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin
iyileştirilmesini amaçlamaktadır.
Asarcık ilçesi kırsal iş gücü potansiyeline, marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliğine, flora ve fauna zenginliğine,
ekolojik tarım potansiyeline, hayvancılık alanında yüksek kapasiteye, kültür ve turizm varlıklarına, çeşitlilik
sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatlarına sahiptir.
Sahip olunan mevcut birikim, özellikle modernizasyon ve kırsal alan kalkınması ile ilgili yetersizliklerden dolayı
ihmal edilmiş ve yok olma durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Mevcut bulunan tüm bu özelliklerin korunmaya ve
geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Tüm bu gerekçeler Asarcık Yerel Eylem Grubu bölgesinde çeşitlilik gösteren ve
üretkenliğin devamı olabilecek nitelikteki kalkınma yaklaşımını gerekli kılmaktadır. Asarcık Yerel Eylem Grubu
tabandan-tavana, tüm paydaşların etkin katıldığı, modernizasyon ve inovasyonun kırsalın içinde uygun karşılık
bulduğu, dezavantajlı grupların kalkınmasının gerekliliğiyle birlikte “kırsal yaşamı her yönüyle” geliştirme odaklı
bir kırsal kalkınma modeli benimsemiştir.
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği yaptığı toplantılar ile önce kamunun içindeki tüm kuruluşlardan temsilcilerle,
sivil toplum kuruluşları ve derneklerin belirlediği temsilcilerle ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileriyle bir
araya gelerek IPARD, LEADER ve YEG üzerine bilgilendirme toplantıları yapmıştır. Bu toplantılarda kurulan bağ,
belirlenen temsilciler aracılığı ile bölge insanına aktarılmıştır. Yine temsilciler ile beraber yapılan odak grup ve alt
grup toplantılarında bilgilendirmeler yapılmış, bölgenin sorunları belirlenmiş ve yerel kalkınma stratejisine ışık
olacak fikirler ortaya çıkmıştır.
Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlama sürecinde tam bir ekip ruhu ile hareket edilmiş, kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yürütülmüştür. Gerekli veriler, bilgiler bu kuruluşların desteği ile
oluşturulmuş, herkesin katkı sağladığı bir Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlama süreci yaşanmıştır. Hazırlanan
afişler, yapılan duyurular ve yayınlanan haberler ile de paydaşların süreci takip etmeleri ve sürece dâhil olmaları
sağlanmıştır. Belirlenen gündem maddeleri ile yapılan toplantılarda tüm paydaşların katkısıyla oluşan fikirler YKS
hazırlama sürecine ışık tutmuştur.
2. YEREL EYLEM GRUBUNUN (YEG) ÖZELLİKLERİ
2.1. Yasal Yapı

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği 31.07.2019 tarihinde 55-031-083 kütük numarası ile Samsun Valiliği İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır.
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği (ASYEG); yerelde bulunan kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile sivil
toplumu temsil eden dernekleri ve kuruluşların birlikteliğini temsil etmektedir. Asarcık YEG yerel toplulukların
ve paydaşların kendi bölgelerindeki kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlamak ve kırsal alanlarda sürdürülebilir
kalkınmaya temel oluşturmak için tabandan tavana yaklaşımı benimseyen yapıdır.
Asarcık YEG Derneği ilçede bulunan tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile
ortak hareket edebilecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilecek yeterlilikte insan kaynağına sahiptir.
YEG yaptığı faaliyetler ve toplantılar ile gençler, kadınlar, engelliler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör
kuruluşları, çiftçiler ve kooperatifler ile temsil edilmekte; bu temsil hakkı ortaklığın % 50 sinden fazlasını
oluşturmaktadır.
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Asarcık YEG Derneği yönetim kurulu; Kamu kuruluşlarından 3, sivil toplum kuruluşlarından 3 ve özel sektör
kuruluşlarından 3 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Asarcık YEG Derneği üyeleriyle her grubun temsil
hakkı olduğu, alanında yeterli bilgi birikime sahip paydaşlardan oluşan çok yönlü bir yapıdır.
Asarcık YEG Derneği alacağı kararları bünyesinde bulunan paydaşların fikir ve düşünceleriyle planlayarak
alacaktır. Karar verme sürecinde de tüm paydaşların fikir ve düşüncelerine öncelik verilmiştir. Asarcık YEG
ortaklığı yapılandırılırken tüm paydaşların dâhil olmasına, dezavantajlı grupların, kadınların ve gençlerin temsil
hakkı olmasına dikkat edilmiştir. YEG yönetim kurulu tablosu aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Sıra
No

2.2. YEG'in İdari Kapasitesi Ve Kamu Fonlarını Yönetme Kabiliyeti

Adı ve
Soyadı

Temsil Edilen
Tüzel Kişiliğin
Adı
Asarcık
Belediyesi

Mesleği

Seçildiği
Görev

Yeterlilik ve
Kabiliyetleri

1

Şerif
Kılağuz

Belediye
Bşk.

Yönetim
Kurulu
Başkan
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yrd.
Yönetim
Kurulu
Sekreter

İdari, yönetim, ihale,
komisyon ve ilçe
yönetimi becerileri
İdari, yönetim, ihale,
komisyon ve kamu
yönetimi becerileri

2

Hasan
Günaydın

Asarcık SYD Vakfı

Kaymakam

3

Dursun
Yılmaz

Müdür

4

Gökhan
Baştürk

Özel Meva Özel
Eğitim Ve
Rehabilitasyon
Merkezi
Asarcık Engellileri
Aileleri Ve
Eğitimcileri
Derneği

Müdür
Yardımcısı

Yönetim
Kurulu
Sayman

Bilişim Teknolojileri
Öğretmeni, idareci,
proje koordinatörü,
yılın eğitim
uygulaması proje
samsun birincisi
Ar-ge çalışması,
müdürlük, gençlik
derneği çalışmaları
Muhtar,
kooperatifleşme
eğitimi almış kadın
Sosyolog, çiftçi, 25
yaş altı kadın

5

Olgay İnci

Müdür

6

Sündüs
Artış

7

Rabia Nur
Beldek

Asarcık Gençlik
Ve Spor Kulübü
Derneği
Asarcık
Muhtarlar
Derneği
Asarcık Ziraat
Odası Başkanlığı

8

Hakan
Berşe

Esnaf

9

Mustafa
Onat

Güven Restoran
Hiz. Turz. Tic. Ltd
Şti
Gerçek Kişi

Yönetim
Kurulu Asıl
Üye
Yönetim
Kurulu Asıl
Üye
Yönetim
Kurulu Asıl
Üye
Yönetim
Kurulu Asıl
Üye
Yönetim
Kurulu Asıl
Üye

Muhtar

Çiftçi

Yönetici

Yönetim,
organizasyon, saha
çalışması becerileri

2 IPARD projesi
sahibi
Sosyal Sorumluluk
Projeleri Yürütücüsü,
Kızılay derneği
başkanlığı, 1 Japonya
Büyükelçiliği, 3 Oka
projesi

YEG yönetim kurulunda kamuyu temsilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına ilçe kaymakamı,
belediye adına belediye başkanı, Ziraat Odası adına ise hem sosyolog hem çifti 24 yaşında genç bir kadın
yetkilendirilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarını temsilen Engelliler ve Aileleri Derneği adına hem Bilişim Teknolojileri
öğretmeni, hem idareci hem de daha önce projeler yürütmüş bir öğretmen, gençlik derneği adına ar-ge ve
yöneticilik görevi yapan bir idareci, muhtarlar derneği adına bölgenin tek kadın muhtarı olan bir kadın
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yetkilendirilmiştir. Özel sektör ve gerçek kişileri temsilen ise daha önce IPARD ve AB projelerinden faydalanmış
bir kişi, engelliler üzerine eğitim veren bir kuruluşun sahibi bir kişi, yerel yönetimde yöneticilik yapan, ilçede
sosyal ve kalkınma projeleri hazırlamış, Kızılay Derneği kurucu başkanı, 1 adet Japonya büyükelçiliğine, 3 adet
OKA ‘ya proje hazırlamış bir kişi bulunmaktadır. Ayrıca Asarcık YEG üye olarak bünyesinde bir veteriner, bir kadın
İngilizce öğretmeni, bir kadın Türkçe öğretmeni, bir kadın mühendis ve bir mimar bulundurarak zengin insan ve
iş gücüne sahip olmuştur.
Asarcık YEG Bilgi teknolojisi konusunda; eğitimini Bilişim Teknolojileri üzerine tamamlamış derneğimiz üyesi ve
bilişim sektörü üzerinde çalışan özel sektör işbirliği ile yürütmeyi hedeflemektedir.
Asarcık YEG kamu fonlarını yönetme konusunda kaymakamlığın ve belediyenin ihale ve satın alma birimleri ile
ortak çalışarak, kamu fonlarını yönetme kabiliyetinden ve deneyimlerinden faydalanmayı hedeflemektedir.
Muhasebe alanında ilçede bulunan mali müşavirlerden proje finansal planlaması, ekonomi yönetimi ve derneğin
mali sorumlulukları konularında hizmet satın alarak faydalanmayı planlamaktadır.
YKS kapsamında yapılacak faaliyetler ve projeler alınan teminat mektubu ile eylem planında belirtilen tarihlere
kadar yönetim kurulu ve dernek bünyesinde görev alacak olan müdür ve YKS uzmanlarının katılımıyla
gerçekleştirilecektir.
3. YEREL KALKINMA STRATEJİSİNİN (YKS) HAZIRLANMASI
3.1. Paydaş analizi
Asarcık YEG Bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlama sürecinde kurum kuruluş ve ilgili kişilerle toplantılar
düzenlendi. Düzenlenen toplantılara katılanlarla paydaş analizi gerçekleştirildi.
Paydaş analizinin ilk aşamasında yerel kalkınma stratejisi planının paydaşlarının kimler olduğu belirlendi.
Paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular soruldu;
Kuruluşun faaliyetleri ya da hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
Kuruluşun faaliyetlerini ya da hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?
Paydaşların önceliklendirilmesi paydaşın eylem faaliyetlerini etkileme gücü ile eylem faaliyetlerinden etkilenme
derecesi özellikle dikkate alınarak yapılmıştır. Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak
değerlendirilmiştir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranan sorular şunlardır:
Paydaş, hangi faaliyet ile ilgilidir? Paydaşın beklentileri nelerdir?
Paydaş analiz matrisi EK -2 Belgesinde gösterilmiştir.
3.2. Yerel Eylem Grubunun Kapsadığı Alanın Coğrafi ve Doğal Özellikleri
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Asarcık YEG alanı Asarcık ilçesinin sınırlarını kapsamaktadır ve YEG alanı yüzölçümü 253 km² dir.
Asarcık, Türkiye'nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde Samsun ili sınırları içinde yer
alır. Batısında Kavak ilçesi, doğusunda Çarşamba ve Ayvacık ilçeleri, kuzeyinde Tekkeköy ve Canik ilçeleri,
güneyinde Lâdik ilçesi ve Amasya iline komşu olan kırsal bir ilçedir.
YEG bölgesi merkez rakımı 790 metredir. Coğrafi konum olarak 41°2' 13.643’' kuzey enlemleri, 36°14' 5.896’'
doğu boylamları arasındadır. Asarcık YEG alanından il merkezine ulaşım iki güzergâhtan sağlanmaktadır. YEG
Bölgesi il merkezine Asarcık-Kavak-Samsun güzergâhından 72 km, Asarcık-Canik-Samsun güzergâhından ise 44
km uzaklıktadır.
Asarcık YEG bölgesine Ekolojik Alt Bölge olarak baktığımızda; Ekolojik bölgelendirme, arazinin çevresel
özellikleri, potansiyel verim ve arazi uygunluğu benzer olan özelliklere sahip alt alanlara bölünmesini ifade eder.
Bir çevreyle ilgili bölge iklim, arazi formu, toprak yapısı ve/veya arazi örtüsüne göre belirlenir. Bu kapsamda
Samsun İli 3 ekolojik bölgeye ayrılarak incelenmiştir.
1. Alt Bölge: Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Terme, Yakakent
2. Alt Bölge: Asarcık, Havza, Lâdik, Kavak, Vezirköprü
3. Alt Bölge: Ayvacık, Salıpazarı
Asarcık YEG bölgesi ikinci alt bölgede bulunmaktadır.

Asarcık YEG bölgesine Yer Yüzü Şekilleri ve Toprak Yapısı olarak baktığımızda;
Asarcık YEG bölgesi kuzeyden güneye engebeli iniş sağlayan bir yapıdadır. Kuzey bölgesinde 1141 yükseklikte
Saltuk Ormanlık alanı bulunur.
Geniş düzlükler akarsular tarafından derinlemesine parçalanarak alana adeta plato görünümü kazandırmıştır.
Yöre Mert Irmağına komşudur. Bölgede birçok akarsu çeşidi bulunmaktadır. Bölgede çok sayıda tepe vardır.
Çağlayan yöresinde 1 adet çağlayan bulunmaktadır. Bölgede bulunan yeryüzü şekilleri ve doğal özellikler ile ilgili
bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Yeg bölgesinde; ilçeden doğup ilçede son bulan Koşaca Çayı, Mahmutalan Deresi, Asarcık Irmağı, Kavşak Deresi,
Arıcak Deresi, Dereköy Deresi; İlçeden doğup komşu ilçelere akan Saka Çayı, Çağlayan Deresi, Ozan Deresi ve
ilçe dışından doğup ilçeden geçerek komşu ilçelere devam eden Abdal Irmağı ve Kemerköprü Deresi gibi
akarsular mevcuttur. Hisar biçiminde olan ilçede Saltuk Tepesi, Şehitler Tepesi, Yağbela Tepesi ve İnceyusuf
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Tepesi gibi tepeler de bulunmaktadır. Bu tepelerin en yükseği 1.141 rakımlı Saltuk Ormanı’nda (Böğürtlen
Dağları’nda) bulunan Saltuk Tepesi’dir.

Asarcık YEG bölgesi toprak yapısı harita da gösterildiği üzere kahverengi orman topraklarından oluşmaktadır.
Buna göre YEG bölgesi arazi sınıflandırmasında IV. Sınıf toprak arazisinde yer alır.
IV. sınıf arazilerin % 53,4'ünü kahverengi orman, %28,2'sini kestane rengi, %14,4'ünü gri-kahverengi podzolik,
%3,5'ini alüvyal, %0,3'ünü kolüviyal, % 0,2'sini de kırmızı-sarı podzolik topraklar oluşturmaktadır.
Asarcık YEG Bölgesi arazi dağılımını incelediğimizde ise şu veriler karşımıza çıkmaktadır. Asarcık YEG bölgesi
yüzölçümü hektar olarak 24,572 alana sahiptir. Bu alanın 7000 hektarını tarım arazisi olarak, 14,032 hektarını
orman ve fundalık, 17 hektarını çayır ve mera,3.513 hektarını da tarım dışı arazi şeklinde kullanmaktadır.
Asarcık YEG bölgesinin İklim ve Bitki Örtüsüne baktığımızda;
Samsun ili sahip olduğu farklı coğrafi ve iklim özellikleri ile tek bir iklim sınıfı içerisinde yer almamaktadır. Erinç
iklim sınıflandırmasına göre Samsun ilinin doğu kısımları nemli sınıfı içerisinde yer alırken orta ve batı kesimler
yarı nemli sınıfa girmektedir.
Bu sınıflandırmaya göre Asarcık YEG bölgesi kurak yarı nemli 2. Dereceden mezotermal yani su fazlası olmayan
veya çok az deniz etkisinde olan bir iklime sahiptir. Bu özelliği le YEG bölgesi astım hastalarının yaşayabileceği ve
tedavisine uygun bir bölgedir.
Asarcık YEG bölgesi yüksekliği 2000 metreyi bulan Akdağ ve 1500 metreyi bulan Canik Dağları’nın etkisi altında
kalır. Burada dağların etkisinden kışları soğuk, yağmur ve kar yağışlı, yazlar ise serin geçer.
Asarcık YEG bölgesinde yıllık yağış miktarı verilerine göre 716.4 mm’dir. Sonbahar aylarında yağışların başlaması
ile iklim nemli duruma geçer ve bu durum kış ve bahar aylarında da devam eder. Temmuz ve ağustos aylarında
yağışların kesilmesi ile iklim kuru duruma geçer. Bu aylarda topraklarda yaklaşık 206 mm su noksanlığı bulunur.
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Asarcık YEG bölgesi yıllık sıcaklık ve yağış dağılımı ortalamaları haritadaki gibidir.

Asarcık YEG bölgesi, bitki örtüsü bakımından zengindir. Bağ, bahçe, çayır ve ekili alanlarla örtülüdür. Asarcık YEG
Bölgesinin kuzeyi ve kuzey doğusunda yer alan Saltuk Tepesi 1115 hektarlık ormanlık alandan oluşur.
Asarcık YEG bölgesinde civcilik, kuşekmeği, sırkan, ebegümeci, sütleğen otu, karakavruk, sarımsak pancarı,
gelineli, ısırgan, kazayağı, zamzam otu, kovanlık ve henüz tespiti yapılamayan yüzlerce otsu ve endemik bitki
çeşidi bulunmaktadır.
Ormanlık alanlardan ciddi miktarlarda mantar elde edilmektedir. Hatta yörede en çok acı mantar olarak
adlandırılan mantar türü bulunmaktadır. Ayrıca ormanlık alanlardan Kuzukulağı, Sarımantar, Mık başı adı verilen
mantar türleri de elde edilmektedir.
Asarcık YEG bölgesi tanımlanırken yukarıda bahsettiğimiz bütün özellikler dikkate alınarak hem çeşitlilik hem de
eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak tanımlanmıştır.
3.3. Nüfus Profili
Asarcık YEG bölgesi 2018 nüfus verilerine göre toplam nüfusu 17.628 olarak hesaplanmıştır. Bölgenin erkek
nüfusu 8.809; kadın nüfusu 8.819 ‘dur. Asarcık YEG bölgesi toplam 32 mahalleden oluşmaktadır. Yıllara göre
Asarcık YEG bölgesi nüfusuna baktığımızda 2017 yılına kadar nüfusun azaldığını, 2018 yılında ise tekrar bir artış
gözlendiğini görmekteyiz. Bu artışın sebebi Asarcık YEG bölgesine gelen tekstil ve küçük sanayi yatırımlarıdır.

Yıl

Asarcık Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2018
2017
2016
2015

17.628
16.819
16.997
17.238

8.809
8.397
8.490
8.574

8.819
8.422
8.507
8.664

2014

17.448

8.661

8.787

2013

17.783

8.818

8.965

2012

18.215

8.993

9.222
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Yıla göre kadın ve erkek nüfus grafiği
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Asarcık YEG bölgesi yaşa göre nüfus yapısına baktığımızda çocuk ve genç oranının ilçede fazla olduğunu
görmekteyiz. Kadın ve erkek nüfus dağılımında ise yaşlara göre birbirine yakın bir durum mevcuttur.

Yaşa göre kadın ve erkek nüfus grafiği
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Asarcık YEG bölgesi eğitim durumu olarak okul öncesi eğitim kademesinde 151 kız, 182 erkek; ilköğretim
kademesinde 1109 kız, 1132 erkek; ortaöğretim kademesinde ise 356 kız, 383 erkek öğrenci eğitim-öğretim
hayatına devam etmektedir. YEG bölgesi olarak okullaşma oranında okul öncesi ve ilköğretim kademesinde
okullaşma oranı çok yüksek olup, ortaöğretim ve yükseköğretimde okullaşma oranı seviye olarak düşüktür.
Asarcık YEG bölgesinde aileler ekonomik olarak geçimlerini inşaat, hayvancılık, tarım, kümes hayvancılığı ve
tekstil gibi alanlardan sağlamaktadır. Güvenlik olarak asgari düzeyde küçük suçlar dışında olaylar yaşanmamakta
olup güvenli bir bölgedir. Sağlık olarak ise Asarcık YEG bölgesinde; 1 adet hastane, 4 adet aile hekimliği ve 1 adet
sağlık evi bulunmaktadır. Asarcık YEG bölgesinde faaliyet gösteren 8 adet dernek; bölgenin tanıtılmasında, bölge
halkının bütünleşmesinde, yoksul ailelere yardım edilmesinde, engellilerin topluma kazandırılmasında ve

Sayfa 8 / 32

gençlerin spor ve kültürel faaliyetlere ulaşmasında aktif olarak çalışmaktadır. Bölgede bu derneklere ek olarak
kadınların üretim, sosyalleşme, pazarlama, istihdam sorunları birlikte çözebilmeleri için Asarcıklı Üreten Kadınlar
Derneği (ASUDER) ve ardından kazandıkları tecrübe ile kooperatifleşmesi, Asarcıklı İş Adamları Derneği (ASİDER),
Asarcıklı Üniversiteliler Derneği ve Asarcıklı üniversitelilerden oluşan Asarcık Kampüs Grubu kurulum
aşamasındadır. Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği bu dernekler ile beraber uyum içinde çalışarak bölgenin
organizasyon ve ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştirecektir.
Asarcık YEG bölgesinin kapsadığı kırsal alanlarda kültüre erişim bilgi aktarımı ve bu bölge halkının merkezle
buluşturulması yoluyla gerçekleşmektedir.
3.4. Tarihi ve Kültürel Koşullar

Asarcık YEG bölgesi sınırları içerisinde yapılan tarihi araştırmalar neticesinde yörede Tunç Çağı’na dayanan
bulgulara rastlanmaktadır. Türklerin Anadolu’ya girişinin ardından bölgenin Selçuklu Türklerinin eline geçtiği
anlaşılmaktadır. XI. yy sonlarından XIII. yy sonlarına kadar bu bölgeye Türklerin yerleşimi devam etmiştir.
Bölgede ilerleyen yıllarda Kubatoğlu Beyliği kurulmuştur.
Asarcık YEG bölgesi göz önüne alındığında; Böğürtlen Dağları diye geçen Saltuk Ormanı, Yağbela Tepesi, Şehitler
Tepesi ve Ömer Baba Tepesi ilçenin en yüksek alanlarıdır. Aynı zamanda kısmen ilçe sınırlarını oluşturan bu
alanlar ilçedeki yerleşkelerin başlangıcı konumundadır. Bu yerleşkeler genel olarak yukarıdan aşağıya doğru
toplu yerleşkeler olup bugünkü mahalleleri oluşturmaktadırlar. Yüksek dağ ve tepelerin kapsadığı alan hisar
biçiminde olduğu için bu bölge “Hisarcık” diye anılmıştır. Zamanla “Hisarcık” “Asarcık” olarak değiştirilmiştir.
Asarcık 1959 yılında bucak olmuş ve çevresindeki 12 köy Asarcık’a bağlanmıştır. Asarcık’a 16.06.1987 tarih ve
3392 sayılı kanunla ilçe statüsü verilmiştir ve 27 köy ilçeye bağlanmıştır. 06.12.2012 tarihli 28489 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanun gereği Samsun’un bütün ilçelerinde olduğu gibi Asarcık da büyükşehir
kapsamına girmiştir. 31 Mart 2014 mahalli seçimleri sonrası ilçemizde 30 mahalle köy tüzel kişiliği statüsünü
kaybederek mahalle statüsünü kazanmıştır. Bugün Asarcık 32 mahalleden oluşmaktadır.
Asarcık’ta tarihi değer taşıyan 6 adet tarihi cami, 1 adet kilise kalıntısı,1 adet mezar odası, 1 adet değirmen, 1
adet kale kalıntısı ve kaletepe yerleşmesi ve 5 adet tümülüs bulunmaktadır. İlçede bulunan bu toplam 15 adet
tarihi ve kültürel değer; Dinsel ve Kültürel Yapılar Başlığı ile Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Müzeler
Müdürlüğü) envanterine kayıtlıdır. İlçede bulunan tarihi camiler Cuma cami olarak yapılmış olup birkaç köyün
ortak kullandığı camilerdir. Bunların başında Tarihi Gökgöl Köyü Camii yer almaktadır. Gökgöl Caminin
etrafındaki arazi camiye halk tarafından vakfedilmiştir. Bu caminin bahçesini oluşturan bu arazi üzerinde her yıl
Kurban Bayramı’nın 2. günü Zİ’RET etkinliği yapılır. Zi’ret kelime olarak ziyaret sözcüğünden türemiştir. Kurban
bayramının ikinci günü düzenlenen şenlikler geleneksel hal almıştır. Tarihi Gökgöl Cami bahçesinde
gerçekleştirilen Zi’ret Şenliği; civar köylerden Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların etlerinden toplanmasıyla
başlar. Toplanan etler gece yarısından sonra cami bahçesine kurulan büyük kazanlarda pişirilmeye başlar. Odun
ateşinde özenle pişirilen etlere “Yahni” adı verilir. Yahnilerin yanı sıra et suyu ile pişirilmiş keşkek de Zi’ret gününe
büyük önem katmaktadır. Zi’ret günü misafirlere keşkek, yahni, mısır ekmeği ve et suyu ile yapılan “Islama” adlı
yemekler ikram edilir. Bu organize Gökgöl Cami’nin etrafında bulunan köylerden biri tarafından her yıl sırayla
yapılır. Yemekten sonra güreş müsabakaları başlar büyük katılımı olan müsabakalar esnasında güreş ağalığı
ihalesi yapılır. Başpehlivanlık müsabakasından sonra Zi’ret, dualarla sona erer.
Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Zi’ret Etkinliği Gökgöl Caminden başka İlçenin Emirmusa Köy Meydanı ve
Alan Biçincik Meydanı’nda da öteden beri yapılmaktadır. Aynı şekilde düzenlenen etkinliğin en eskisi Gökgöl
Cami Zi’retidir. İlçedeki Zi’ret etkinlikleri aynı gün ve aynı şekilde yapılmaktadır.
İlçede Cumhuriyet Dönemi’nde başlayıp devam eden en büyük etkinlik ise “Asarcık Panayırı” dır. Panayır genel
olarak her yıl eylül ayının ilk haftası yapılır. Panayırda “Yağlı Güreşler” ve Rahvan At Yarışları yapılır. Büyük
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başpehlivanların katılımı ile gerçekleşen güreşlerden sonra Rahvan At Yarışları yapılır. Bu etkinliğe Samsun il
geneli ve il dışından çok sayıda güreş ve at yarışı seyircisi katılmaktadır.
Kadınların genellikle Çuğlalık adı verilen ağaçtan yapılan dokuma tezgâhlarında dokudukları kilim, cicim, heybe,
kuşak gibi ürünler ile küçük el tezgâhlarında dokudukları bel bağı, bel kuşağı gibi el dokuma ürünleri mevcuttur.
Bu ürünleri ana malzeme olarak yünden yapan kadınlar; bu yünleri Asarcık YEG bölgesinde yetişen bitkilerle
kökboyama yaparak kullanmaktadır.
İlçenin en önemli yemeği tirittir. Tirit kış mevsiminde yenilen bir yemektir. Kaz, kaz yağına batırılmış yufka ve kaz
suyu ile yapılmış bulgur pilavından oluşan Tirit Yemeği her kış ilçe sakinlerinin misafirlerine sunduğu en önemli
yemektir. Bu yemek genellikle turşu ile ekşi suyu, kızılcık suyu gibi içeceklerle birlikte yenilmektedir. İlçe
genelinde Asarcık halkı öteden beri yılda en az bir kez kaz daveti yaparak çevresini yemeğe davet etmektedir.
Günümüzden önceki yıllarda bu kaz davetlerine “Ferfana” ismi verilmektedir. Ferfana asma kazla yapılan akşam
başlayıp sabaha kadar devam eden aynı zamanda köydeki erkeklerin bir eğlence biçimidir. Yörede olduğu gibi
Asarcık YEG bölgesinde de yahni, kavurma gibi et yemekleri ile keşkek ve ot yemekleri ilçenin mutfak kültüründe
en önemli unsurdur. Çerkez Pastası, Metaz, Haluj ve Şipsi gibi Çerkez yemekleri de ilçe mutfağında önemli yer
tutmaktadır. Ayrıca YEG bölgesinde yöresel olarak kızartılabilen Asarcık peyniri, tereyağı, manda yoğurdu, yöre
de katkısız olarak yapılan reçeller gastronomi kültüründe bulunmaktadır.
Asarcık YEG bölgesi kültür ve doğa turizmi açısından uygun alanlara sahip olmasının yanında iklim ve oksijen
oranı açısından yayla turizmine ve havasının astım hastalarına iyi gelmesi nedeni ile de sağlık turizmine uygun
bir bölgedir. Samsun'un 44 km güneyinde yer alan Asarcık, Türkiye’nin en şirin bölgelerinden biri. Asarcık’a giden
yol üzerinde tavuk üretme çiftlikleri ve kireç torbalama fabrikası yer alıyor. Asarcık, Kavak ve Çarşamba ile çevrili,
Amasya’ya da komşudur. Tipik Karadeniz ikliminin dışına karasal iklimin de hüküm sürdüğü ilçeye yaklaşırken
yüksek bir tepeden baktığınızda ağaçlarla bölünmüş geniş arazilere serpiştirilmiş evler ve arazinin ortasından
geçen otoyol ile kenarındaki tarihi cami minaresi, size huzur içinde, küçük ve şirin bir ilçede olduğunuzu
göstermektedir.
Asarcıkta varlığı çok eski zamanlara dayanan su değirmenleri; halk dilinde “ateş değirmeni” olarak bilinen
elektrikli değirmenler kurulmadan önce halkın un ihtiyacını karşılamak için çok miktarda bulunmaktaydı. Ancak
ateş değirmenleri kurulduktan sonra yavaş, yavaş varlıklarını yitirmişlerdir. Günümüzde Gökgöl , Kılavuzlu ,
Çulhaoğlu , Yarımca ve Emirmusa - Karaköse Mahalleleri’nde su değirmenleri mevcuttur. Özellikle Asarcık’ ı
doğusundaki köylere bağlayan yol üzerinde Gökgöl –Kılavuzlu –Akyazı yollarının ilçe merkezine giden yol ile
kesiştiği noktada bulunan su değirmeni görülmeye değer bir yerdir.
Asarcık’ın merkezindeki ormanlık alan, Ayaklı Alan Mahallesi yakınlarındaki kilisenin çevresi ve Yarımca Mahallesi
civarındaki yeşil alan piknik ve bisiklet ve motorsiklet parkuru için elverişli alanlardır.

3.5. Ekonomi

Asarcık YEG bölgesinde çiftçi kayıt sisteminde 1370 çiftçi kayıtlıdır. Bölgede 2 tavuk çiftliği,1 kaz çiftliği, 3
küçükbaş,5 büyükbaş hayvan çiftlikleri bulunmaktadır. Bunların içinden yem bitkileri desteklemesine 160
çiftçimiz başvurmuştur. Asarcık YEG bölgesi 20 şirkete sahiptir. Bunlar sektör olarak: Tekstil, parke, inşaat, gıda,
un olarak sıralanabilir. Asarcık YEG bölgesinde girişimcilik ile toplam 1 güneş enerji sistemi, 1 düğün salonu, 1
balık üretim tesisi kurulmuş olup, 1 büyükbaş hayvan besiciliği tesisi kurulum işlemi devam etmektedir.
Asarcık YEG Bölgesi Tarım;
Asarcık YEG bölgesi mevcut arazisinin % 28.5’lik kısmını tarıma ayırmıştır. Bu arazilerin büyük bir kısmında kuru
tarım uygulanmaktadır. Monokültür yani yalın ekim üretim modeli tercih edilmektedir. Çiftçilerimiz tarlalara
uzun yıllar aynı tarım ürünü ekmektedirler. Çiftçiler üretim kararlarını belirsizlik koşullarında verirler. Ürün
seçimi ve bileşenleriyle ilgili kararları geçmiş deneyimlere ve sezgilere göre verirler. Asarcık YEG bölgesinde en
çok tahıl ürünleri üretimi tercih edilmektedir. Aşağıdaki tabloda tarıma ayrılan arazilerin sektörel dağılımları
ve tahıl ürünleri üretimi gösterilmiştir.
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Tarım Arazisinin Cinsi

Alanı (Dekar)

Tarla arazisi

55500

Bağ-bahçe arazisi

6160

Sebze arazisi

545

Sera arazisi

0

Nadas arazisi

3000

Tarıma elverişsiz araziler

4795

Toplam

70000

Tahıl Ürünleri
Nohut
Dane Yulaf
Patates
Kuru Fasulye
Arpa
Silaj Mısır
Fiğ
Dane Mısır
Buğday

5

345
20
250
385
35
630
1.300

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Asarcık ilçesi iklim sınıflandırmasında kurak-yarı nemli olarak geçmektedir. Toplam yağış miktarı 250-500 mm
olan yani metrekare başına yılda 250-500 kilogram yağış düşen yerlerde kuru tarım teknikleri kullanılarak
üretim yapılabilmektedir. Asarcık YEG Bölgesi genellikle bu miktarlar içinde yağış aldığından, üretim geniş
ölçüde kuru tarım teknikleri kullanılarak yapılmakta, en fazla yetiştirilen ürünlerin başında ise kışlık tahıllar
gelmektedir. Bölgede yapılan tahıl tarımının büyük kısmında nadas uygulanmaktadır.
Ayrıca, dağ veya tepe eteklerinde yer alan tarlalarda, ilkbahar aylarında karların erimesinden kaynaklanan
suyun yardımıyla, nadasa gerek kalmadan her yıl ekim yapma şansı bulunmaktadır. Asarcık YEG bölgesinde
yağış ve sıcaklık ortalamaları yüzünden en az sebze üretimi tercih edilmektedir.

Sebze Üretimi
Taze Soğan
Hıyar
Kara Lahana
Sivri Biver
Domates
Taze Fasulye
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Asarcık YEG bölgesinde tarımın geleneksel yöntemlerle yapılıyor olması, toprak analizinin yapılmamış olması,
doğru gübrelemenin tarımla uğraşan paydaşlar tarafından bilinmiyor olması tarımın modern şekilde
yürütülemiyor olmasına sebep olmaktadır.

Sayfa 11 / 32

Asarcık YEG Bölgesi Hayvancılık;
Asarcık YEG bölgesi gibi kırsal bölgelerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. Asarcık YEG Bölgesi fiziki
coğrafya unsurları tarımsal faaliyetleri önemli ölçüde sınırlandırmıştır.
Asarcık YEG bölgesindeki mera alanları, hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu alanlardır. Mera alanlarının
dağlık alanlarda, büyük düzlüklerde artması, bu alanlardaki köy yerleşmelerinde özellikle büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılığın önemli olmasını sağlamıştır. Özellikle tarım arazisi kısıtlı olan köylerde, hayvancılık en önemli uğraş
durumundadır.
Asarcık YEG alanındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar içerisinde en fazla yetiştirileni büyükbaş hayvanlardır.
YEG bölgesinde 11.111 büyükbaş, 2.030 küçükbaş bulunmaktadır. Aylık bazda yaklaşık 12,5 ton inek ve 750 kg
manda sütü üretimi gerçekleşmektedir.
Geçmiş yıllara göre Asarcık YEG bölgesinde hayvancılık faaliyetleri belirli bir oranda gerilemiştir. Hayvancılığın
gerilemesindeki en önemli husus göç yoluyla gerçekleşen nüfus kaybı ile ilgilidir. Bu durum ilçede hayvancılıkla
uğraşan nüfusunun azalmasına yol açmış ve doğal hayvancılık eskiye nazaran bir hayli gerilemiştir. Bölgede
yetiştirilen hayvanlar arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan türlerinin dışında arıcılık ile kümes hayvancılığı da
bulunmaktadır. Bölgede TÜİK verilerine göre eski kovan 25 yeni kovan 590 adettir.
Sıra
1
2
3
4
5
6
7

Hayvanın Cinsi
Büyükbaş
Manda
Koyun
Keçi
Eşek-Katır-At
ARI (Fenni Kovan)
Arı (İlkel Kovan)

Hayvan sayısı
10.817
294
1502
528
451
590
25

Asarcık YEG bölgesinde kümes hayvancılığı da önemli bir yere sahiptir. Bölgede toplam 7000 kümes hayvanı
bulunmaktadır. Özellikle kaz yetiştiriciliği ilçede ekonomik anlamda önemli bir yere sahiptir.
Asarcık YEG Bölgesi Hizmet Sektörü;
Asarcık YEG bölgesi hizmet sektöründe toplam 595 adet esnaf bulunmaktadır. Hizmet sektöründe daha çok
erkeklerin yer alıyor olması kadınları dezavantajlı grup haline getirmektedir. Kadın istihdamına yönelik kadınlar
için kurulacak üretim yapabilecekleri kadın atölyeleri, satış yapabilecekleri yöresel pazarlar, el sanatları ve halı
dokuma atölyeleri, sadece kadınlara ait ve kadınların işleteceği oturma alanları ve kafeteryaların olmayışı bu
durumun başlıca sebepleridir.
__________________Cinsiyete Göre Esnaf Sayıları
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam:

Esnaf Sayısı
498
97
595

Oran(%)
83,69
16,31
100

Asarcık YEG Bölgesi Kamu Sektörü;
Asarcık YEG bölgesinde kamu sektöründe toplam 852 personel çalışmaktadır. Personellerin büyük çoğunluğu il
merkezinde yaşamakta olup bölgeye servislerle gidiş-geliş yapmaktadır. Bölgede uygun bir pazar alanın olmayışı
ve bölgenin bir markası olmaması sebebiyle kamu sektöründe çalışan personellerden bölgeye yeteri kadar katma
değer sağlanamamaktadır.
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Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

Çalışan Sayısı
492
360
852

Oran(%)
57,74
42,26
100

______________Kurumlara Göre Çalışan Sayıları

Kurum

Toplam

Kadın

Erkek

Milli Eğitim Müdürlüğü
Halk Eğitim Müdürlüğü
Belediye Başkanlığı
Toplum Sağlığı Merkezi
Devlet Hastanesi
İlçe Jandarma Komutanlığı
Emniyet Amirliği
Mal Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Tapu Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Nüfus Müdürlüğü
Tarım Müdürlüğü
Müftülük
Büyükşehir ve SASKİ Müdürlüğü
Orman İşletme Şefliği
Ziraat Bankası
İlçe PTT Şefliği
Toplam

416
20
52
25
101
31
28
2
2
3
7
4
5
3
12
94
26
6
10
5
852

249
12
9
14
51
1
1
1
2
2
1
1
1
8
1
1
3
2
360

167
8
43
11
50
31
27
2
1
2
5
2
4
2
11
86
25
5
7
3
492

3.6. Stratejinin Uygulaması için Önemli Olan Diğer Bilgiler (Gerekirse)
Asarcık YEG bölgesinde: kentleşme, sanayileşme süreci devam ederken plansız, programsız, şehirleşme ve
sanayileşme değil, toprağı, suyu, yeşili, ormanı, havayı koruyabilecek ve bununla birlikte artan nüfusun, büyüyen
ekonominin ihtiyaçlarına cevap verebilecek akılcı, uygun bileşimler mevcuttur. Bölgenin en yüksek oksijen
oranına ve temiz havasına sahip olması da bunun en önemli göstergesidir.
Asarcık YEG bölgesinde ciddi boyutlara ulaşan çevre sorunu yoktur. Çevre sorununu oluşturan kaynakların
başında ise tarımsal uygulamalar gelmektedir. Tarım sektöründe tarımsal mücadele ilaçlarının, kimyasal
gübrelerin ve büyümeyi hızlandırıcı kimyasalların kullanımının neden olduğu kirlilik, anız yakma ve erozyon
nedeniyle ortaya çıkan organik madde kaybı çevresel bozulmalara neden olmaktadır. Doğadan alınan kadar, yine
doğaya kazandırmak koşulu ile tek yönlü yani dönüşümsüz, dengeyi bozmadan, çevreden alınanın yine aynı
özellikte verildiği bölgemiz ekolojik tarım için çok uygundur.
- İyi Tarım Uygulamaları (İTU)
İyi tarım uygulamaları ile tarımda kimyasal kullanımının belirli bir program dâhilinde azaltılması, toprak ve
çevreye zarar veren uygulamaların minimize edilmesi, verimliliğin artırılması ve böylece tarımın
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir. İTU, tarımsal üretimin planlanması, kayıt altına alınarak
geliştirilmesi, pazarlanması, güvenli ürünlerin gıda güvenlik zinciri içinde tüketicilere ulaştırılması ile ilgili bütün
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iş ve işlemleri bir araya getirerek tüketicilerin sağlıklı gıdalara ulaşması teminatını vermeyi amaçlamıştır. Asarcık
YEG bölgesi iyi tarım uygulamaları için uygun bir bölgedir.
4. GZFT ANALİZİ
YKS hazırlık süresince 10 odak grup ve 18 alt grup toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılarda Asarcık YEG bölgesinin
güçlü-zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin saptanabilmesi için bölge halkına belirleyici sorular
sorulmuştur. Bölge halkının düşünceleri değerlendirilerek GZFT analizi yapılmıştır. Bu analizdeki sorularla,
yapmayı başaramadığımız-yetersiz kaldığımız konular tartışılmış, bu sorun ve zayıflıkları çözmek adına
fırsatlarımız ve karşılaşabilecek tehditler analiz edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada GZFT analizi için anket uygulaması yapılmıştır. Asarcık YEG bölgesi halkına 12 sorudan oluşan bir
anket uygulanmıştır. Asarcık YEG Bölgesi halkından anket çalışmasına toplam 681 kişi katılmıştır.
Asarcık YEG Bölgesinin YKS planını şekillendirecek analiz sürecinde anahtar paydaşlar ve ikincil paydaşlarla bir
araya gelinerek bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu Asarcık YEG bölgesi halkına uygulanan anket
sonuçları doğrultusunda Asarcık YEG bölgesinin güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini, fırsat (F) ve tehditlerini (T)
tanımlayan analizi gerçekleştirdi.
Değerlendirme Yapılan Güçlü Yönler
Kırsal işgücü potansiyeli,
Ekolojik tarım yapılabilecek uygun, verimli toprakların bulunması.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerine uygun geniş alanların ve zengin
meraların varlığı.
Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği (peynir, reçel, manda yoğurdu, tirit,
tereyağı vb.)
Flora ve fauna zenginliği,
Çevre kirliliğinin az olması
Çeşitlilik sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatları (Çuğlalık tezgâhlarında
kökboyama ile yapılan dokuma ürünleri)
Ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlanmış olması,
Bölgede keşfedilmemiş/yarı keşfedilmiş (Ayaklılan ve Yarımca köyü) doğa
yürüyüşü alanların oluşu.
Tongel Dağı adıyla bilinen bölgedeki ve buna benzer birçok bölgede doğayla iç içe
mesire alanlarının varlığı.
Bölge halkındaki misafirperverlik duygusu (Çiftlik Turizmi)
Bölgenin Ayaklıalan, Koşaca, Gökgöl, Musaağa mevkilerinde bulunan tarihi ahşap
camiler, kilise ve su değirmenleri tarihi kültürel sivil mimari örneklerinin
mevcudiyeti ile tarihi ve arkeolojik değerler, kültür varlıkları barındırması.
Suç ve suç teşkil eden olayların az olması sebebiyle güvenli bir bölge olması.
Saltuk Ormanları’nda arıcılık faaliyetlerine uygun alanların bulunması
Bölgesinin yüksek oksijen miktarına sahip olmasından dolayı yayla ve sağlık
turizmine elverişli olması

Oy Sayısı
52
29
51

Değerlendirme Yapılan Zayıf Yönler
Toprak kalitesinin düşüklüğü, engebeli yapı nedeniyle erozyonun yaygınlığı,
toprak kaynaklarının kabiliyetlerine uygun kullanılmaması,
Doğal kaynakların koruma ve kullanma dengesi ile ilgili muhafazakâr bir tutum
sergilenmesi,
Dağ köyleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde yoksulluğun yaygın olması,
Tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı olması
Tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri ile işbirliği konusundaki yetersizlikler
Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler
Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları,

Oy Sayısı
38

550
35
34
76
62
30
33
59
38

54
36
42

42
42
48
36
45
38
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Sermaye ve mali kaynak yetersizlikleri,
Yöresel yiyeceklerin sunulduğu pazarların olmayışı,
Üretimin doğal koşullara bağımlılığı ve verim düşüklüğü.
Asarcık YEG bölgesinde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin
etkinleştirilme ihtiyacı
Yeterli iş sahasının bulunmaması nedeniyle işsizlik oranının yükselmesi buna bağlı
olarak sürekli göçe bağlı nüfus kaybı,
Yerleşim birimlerinin plansız, dağınık yapılanması ve kentin bozulmaya yüz tutmuş
estetik yapısı
Bölgede görsel çekicilik unsurları ve rekreasyon alanlarının eksikliği,
Asarcık YEG bölgesinde konutlarda ısınma probleminin olması,
Asarcık YEG bölgesinin genel eğitim düzeyinin ve kız çocuklarının okullaşma
oranının düşük olması,
Mevcut altyapının modernizasyon ihtiyacı,

43
30
41
30

Değerlendirme Yapılan Fırsatlar
Düşük iş gücü maliyetleri,
Üniversite imkânı, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bölge Hayvan
Hastalıkları Araştırma Laboratuvarı, Zirai Karantina Müdürlüğü, akredite olmuş il
Kontrol Laboratuvarı gibi kurumların varlığı,
Ziraat Fakültesi’nde hayvan ıslahı ve gen teknolojisi çalışmalarının sürmesi,
Doğal ve organik ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı bulması,
Uzmanlaşmaya bağlı olarak maliyetlerin düşerek kalitenin artması,
Bölgenin et ve süt üretiminin önemli potansiyele sahip olması,
Türkiye’de et üretimi açığının bulunması,
Hayvancılık desteklemelerinin olması,
Endemik bitki çeşitliliğinin olması,
Ekolojik tarım ve hayvancılık alanında araştırma yapacak üniversite, , TKDK vb.
kurumların olması,
Kadın çiftçilerin eğitilerek bu eğitimlerim geniş alanlara yayılması,
Küçükbaş hayvan sayısının ekolojik tarıma geçişi sağlayacak kadar fazla olması,
Dış pazarlara erişim imkânlarının güçlenmesi,
Üretim, haberleşme ve bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi,
Kentsel ekonomilerin gelişmesi, kentsel ve kırsal alanlar arasında işlevsel ilişkilerin
güçlenmesi,
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması ve kamu yönetiminin
etkinleştirilmesi,
Yeni yapılabilecek düzenlemelerle bölgede turizme yönelik faaliyetlerin artması ve
desteklenmesi,
Hayvancılığın bu bölgeye uygun olması nedeniyle hayvancılığa yönelme ve
hayvancılığın desteklenmesi,
Hibe projelerine bölgenin uygunluğu ve kooperatiflerde bu yönde isteğin olması,
Ahşap üzerine el sanatları için atölye ve eğitim merkezi kurulma olanağı ve
isteğinin bulunması,

Oy Sayısı
32
33

Değerlendirme Yapılan Tehditler
Tarımsal faaliyetlerinin düşük gelir getirmesi nedeniyle cazibesini kaybetmesi,
Modern hayvancılık uygulamalarına geçiş konusunda direnç gösterilmesi,
Devlet desteklerinin uzun süreli olmamasından kaynaklı desteklerin amacına
ulaşmaması,

45
41
35
45
37
45

27
28
32
31
35
30
32
38
40
42
38
41
35
25
35
30
37
40

Oy Sayısı
48
52
44
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Çiftçiler için düzenlenen teknik ve eğitim amaçlı gezilerin yüksek kapasitede çalışan
işletmelere düzenlenmesi nedeniyle çiftçinin o işletmelere ulaşılabilirliklerinin
azalması,
Eğitimlerde kullanılan dili akademik olması nedeniyle çiftçinin anlayamama
sorununun olması.
Medya aracılığıyla organik ürünlere yönelik verilen reklamların tüketiciler üzerinde
olumsuz etki bırakması,
Gelişme ve kalkınma yönünde inancın ve güvenin kalmaması,
Akaryakıt fiyatlarının pahalı oluşu ve sürekli artması,
Endüstrinin çok daha ucuza hammadde arayışı,
Bölgede yapılan kadastro çalışmalarının mülkiyet sorunundaki karmaşayı
giderememesi, daha da karmaşık hale getirmesi,
Makroekonomik istikrarın bozulması,
Tarımsal destekleme politikalarının değişme eğilimi ve uluslararası ticaretin giderek
serbestleşmesi,
Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik
olumsuzlukların artması,
Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, üretken faktörlerin kaybı ve
nüfusun yaşlanması,

42

54
38
58
43
54
63
40
48
55
42

Çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen analiz çalışması, anahtar ve ikincil paydaşlarımızın katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, bölgenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini samimi bir şekilde
cevaplandırmışlardır. Sürecin bundan sonraki aşamalarının gereği gibi yerine getirilmesi bölgenin geleceğe
yönelik amaç ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.
Bu çalışmadan çıkan sonuçlar ve edinilen bilgilerle, YKS çalışma grubu ve yönetim kurulu üyelerinin katkıları ile
Asarcık YEG bölgesinin GZFT analizi yapılmıştır.
Güçlü Yönleri
-Kırsal işgücü potansiyeli,
-Ekolojik tarım yapılabilecek uygun, verimli toprakların bulunması.
-Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerine uygun geniş alanların ve zengin meraların varlığı.
- Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği (peynir, reçel, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.)
-Flora ve fauna zenginliği,
-Çevre kirliliğinin az olması,
-Çeşitlilik sergileyen geleneksel zanaat ve el sanatları (Çuğlalık tezgâhlarında kökboyama ile yapılan dokuma
ürünleri)
-Ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlanmış olması,
- Bölgede keşfedilmemiş/yarı keşfedilmiş (Ayaklıalan ve Yarımca) doğa yürüyüşü alanların oluşu.
-Tongel Dağı adıyla bilinen bölgedeki ve buna benzer birçok bölgede doğayla iç içe mesire alanlarının varlığı.
-Bölge halkındaki misafirperverlik duygusu
-Bölgenin Ayaklıalan, Koşaca, Gökgöl, Alan, Yayla, Yarımca, Kılavuzlu mevkilerinde bulunan tarihi ahşap camiler,
kilise ve su değirmenleri Tarihi Kültürel Sivil Mimari örneklerinin mevcudiyeti ile tarihi ve arkeolojik değerler,
kültür varlıkları barındırması.
-Suç ve suç teşkil eden olayların az olması sebebiyle güvenli bir bölge olması.
-Saltuk Ormanları’nda arıcılık faaliyetlerine uygun alanların bulunması
-YEG bölgesinin yüksek oksijen miktarına sahip olmasından dolayı yayla ve sağlık turizmine elverişli olması
Zayıf Yönleri
-Toprak kalitesinin düşüklüğü, engebeli yapı nedeniyle erozyonun yaygınlığı, toprak kaynaklarının
kabiliyetlerine uygun kullanılmaması,
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-Doğal kaynakların koruma ve kullanma dengesi ile ilgili muhafazakâr bir tutum sergilenmesi,
-Dağ köyleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlerde yoksulluğun yaygın olması,
-Tarımsal işletmelerin küçük ve parçalı olması,
-Tarımsal eğitim ve yayım hizmetleri ile işbirliği konusundaki yetersizlikler,
-Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler,
-Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları,
-Sermaye ve mali kaynak yetersizlikleri,
-Yöresel yiyeceklerin sunulduğu pazarların olmayışı,
-Üretimin doğal koşullara bağımlılığı ve verim düşüklüğü.
-Asarcık YEG bölgesinde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilme ihtiyacı,
-Yeterli iş sahasının bulunmaması nedeniyle işsizlik oranının yükselmesi buna bağlı olarak sürekli göçe bağlı
nüfus kaybı,
-Yerleşim birimlerinin plansız, dağınık yapılanması ve kentin bozulmaya yüz tutmuş estetik yapısı,
-Bölgede görsel çekicilik unsurları ve rekreasyon alanlarının eksikliği,
-Asarcık YEG bölgesinde konutlarda ısınma probleminin olması,
-Asarcık YEG bölgesinin genel eğitim düzeyinin ve kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olması,
-Mevcut altyapının modernizasyon ihtiyacı,
-Sulama imkanı az olduğundan susuz tarım yapılıyor olması
Fırsatları
-Düşük iş gücü maliyetleri,
-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Bölge Hayvan Hastalıkları Araştırma
Laboratuvarı, Zirai Karantina Müdürlüğü, akredite olmuş İl Kontrol Laboratuvarı gibi kurumların varlığı,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde hayvan ıslahı ve gen teknolojisi çalışmalarının sürmesi,
-Doğal ve organik ürünlerin daha yüksek fiyatla alıcı bulması,
-Uzmanlaşmaya bağlı olarak maliyetlerin düşerek kalitenin artması,
-Bölgenin et ve süt üretiminin önemli potansiyele sahip olması,
-Türkiye’de et üretimi açığının bulunması,
-Hayvancılık desteklemelerinin olması,
-Endemik bitki çeşitliliğinin olması,
-Ekolojik tarım ve hayvancılık alanında araştırma yapacak üniversite, OKA, TKDK vb. kurumların olması,
-Kadın çiftçilerin eğitilerek bu eğitimlerim geniş alanlara yayılması,
-Küçükbaş hayvan sayısının ekolojik tarıma geçişi sağlayacak kadar fazla olması,
-Dış pazarlara erişim imkânlarının güçlenmesi,
-Üretim, haberleşme ve bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi,
-Kentsel ekonomilerin gelişmesi, kentsel ve kırsal alanlar arasında işlevsel ilişkilerin güçlenmesi,
-Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine verilen önemin artması ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi,
-Yeni yapılabilecek düzenlemelerle bölgede turizme yönelik faaliyetlerin artması ve desteklenmesi,
-Hayvancılığın bu bölgeye uygun olması nedeniyle hayvancılığa yönelme ve hayvancılığın desteklenmesi,
-Hibe projelerine bölgenin uygunluğu ve kooperatiflerde bu yönde isteğin olması,
-Ahşap üzerine el sanatları için atölye ve eğitim merkezi kurulma olanağı ve isteğinin bulunması,
-Kooperatif yönetimlerinin istekli oluşu,
-YEG bölgesinin bozulmamış doğa alanlarının olması,
Tehditleri
-Tarımsal faaliyetlerinin düşük gelir getirmesi nedeniyle cazibesini kaybetmesi,
-Devlet desteklerinin uzun süreli olmamasından kaynaklı desteklerin amacına ulaşmaması,
-Çiftçiler için düzenlenen teknik ve eğitim amaçlı gezilerin yüksek kapasitede çalışan işletmelere düzenlenmesi
nedeniyle çiftçinin o işletmelere ulaşılabilirliklerinin azalması,
-Eğitimlerde kullanılan dili akademik olması nedeniyle çiftçinin anlayamama sorununun olması,
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-Medya aracılığıyla organik ürünlere yönelik verilen reklamların tüketiciler üzerinde olumsuz etki bırakması,
-Gelişme ve kalkınma yönünde inancın ve güvenin kalmaması
-Akaryakıt fiyatlarının pahalı oluşu ve sürekli artması
-Endüstrinin çok daha ucuza hammadde arayışı
-Bölgede yapılan kadastro çalışmalarının mülkiyet sorunundaki karmaşayı giderememesi, daha da karmaşık
hale getirmesi,
-Makroekonomik istikrarın bozulması,
-Tarımsal destekleme politikalarının değişme eğilimi ve uluslararası ticaretin giderek serbestleşmesi,
-Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik olumsuzlukların artması,
-Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, üretken faktörlerin kaybı ve nüfusun yaşlanması,
Kuvvet Alanı Analizi: Kuvvet alanı analizinde, katılımcılar tarafından „Güçlü Yönler‟ ile „Zayıf Yönler‟ en büyük:
+5 ve en küçük: -5 üzerinden ağırlıklandırılmıştır.
Güçlü Yönlerin Ağırlıklandırılması
1 Eğitim

+3

2 Tarım ve Hayvancılık

+5

3 Turizm

+3

4 Ekonomik ve Sosyal Alt Yapı

+4

5 Sağlık

+3

6 Ulaşım

+5

7 Doğal ve Tarihi Yapı

+4

Zayıf Yönlerin Ağırlıklandırılması
1 Eğitim

-5

2 Yönetim ve Organizasyon

-3

3 Turizm

-5

4 Kültürel ve Sosyal Alt Yapı

-4

5 Ekonomik Yapı

-3

6 Ulaşım

-3

7 İnsan kaynakları

-3

Güçlü ve zayıf yönlerin sınıflandırılması ile elde edilen grupların ağırlıklı puanlarından da anlaşılacağı gibi
katılımcılar tarafından ağırlıklandırma sonrasında Asarcık YEG bölgesinin zayıf yönleri ile güçlü yönleri arasında
çok önemli bir dengesizlik olmadığı ortaya çıkmıştır. Kısaca özetlersek Asarcık YEG bölgesi kırsal kalkınma için
belirleyeceği amaç ve hedeflerine ulaşmak istiyorsa öncelikle güçlü yönlerini hızlıca harekete geçirerek, zayıf
yönlerinin etkisini ortadan kaldırıp ve dengenin olumlu yönde değişmesini sağlayacak eylem planları hazırlamalı,
uygulamaya koymalıdır. Eylemsizlik durumunda ise güçlü yönlerin hız kaybetmeden zayıf yönleri etkisi altına alıp
eriteceği söylenebilir.
Öncelikle çözümü kolay olan güçlü yönler ele alınırsa, çözümü görece daha zor olan sorunların çözülmeye
çalışılması ile ortaya çıkacak zaman kaybının önüne geçilebilecektir.
Bunun yanında, güçlü yönlerin etkisinin daha da artırılmasına yönelik eylem planlarının hazırlanması ve
uygulamaya konulması gerekmektedir.
-Yapılan GZFT analizi öncelikli temaların seçiminde en etkili yol göstericimiz olmuştur.
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5. VİZYON, ÖNCELİK VE FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ
5.1. Ortaklığın Vizyonu
Asarcık Yerel Eylem Grubu (ASYEG) Yerel Kalkınma Stratejisi 2023 yılına geldiğinde; yöresel ve geleneksel ürünleri
markalaştırarak pazarlanmasında hareketliliği arttırmış; alternatif turizm çalışmaları ile katma değer sağlamış;
gençler, kadınlar, engelliler başta olmak üzere toplumun her kesimi ile kolektif yerel örgütleri desteklemiş; kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel işletmeler arasındaki işbirliği ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasının temelini oluşturmuş; IPARD programı ve LEADER yaklaşımının bilinçli yaygınlaştırılmasının etkisiyle
kırsalı kalkındırmayı sağlamış bir Yerel Eylem Grubu olacaktır.
5.2. Öncelik Temalarının Seçimi
Asarcık Yerel Eylem Grubu olarak yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda oluşturulan GZFT analizi sonuçları
ışığında, bölgenin gelişimi için oluşması gereken yerel kaynaklar ve fırsatlar da düşünülerek öncelikli temalar
seçilmiştir.
Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünlerin, el sanatlarının ve
diğer faaliyetleri de dâhil olmak üzere kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
Yerel Kalkınma stratejisi ile amaç bölge halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek, bu bölgelerin diğer
gelişmiş bölgelerle aralarında var olan gelişmişlik farkını azaltıp ortadan kaldırmak, kırsal kesimin verimliliğini ve
istihdam olanaklarını arttırarak gelişmiş kentlere doğru verilen göç olgusunu durdurmaktır. Bundan dolayı
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin
desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesiyle kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının
oluşturulması ve istihdam sağlanması gerekir. Bu çerçevede LEADER bölgede sektörler için sürdürülebilir
kalkınma şartları sağlamalıdır. Böylelikle oluşturulan stratejiyle yenilikçilik ve girişimciliğin bölgenin
potansiyellerinin açığa çıkarılmasında temel araçlar olarak görülmesi, ulusal ölçekleri ve yerel talepleri
yansıtması, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi, bölge planı yapımı ve uygulanmasında yerel katılımın
sağlanması ve en önemlisi bir yörenin tüm kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan, sermaye, teknoloji) akılcı bir
şekilde ve belirli önceliklere göre, yöre insanının refahını arttıracak şekilde harekete geçirilmesi ile üretim
alanında direk üreticinin faydalanacağı kamu yararına projelerle özel bir destek sunulacaktır.
Yapılan toplantılarda edinilen bilgilere göre, bölgenin içsel potansiyelini harekete geçirecek sürükleyici
sektörlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve uygulamaların yetersizliği, finansman olanaklarının yetersizliği
veya mevcut olanakların bilinmemesi, yatırım kararlarının alınmasında yeterli veya gerekli fizibilite etütlerinin
yapılmaması ve en önemlisi bölge halkın tarımsal ve hayvansal üretimde geleneksel yöntemler dışına çıkamadığı
üretilen ürünün ulusal pazarlara ulaştıramadığı gözlemlenmiştir. Bölgede tarıma elverişli arazinin olması ama
sulanabilir arazinin az olması tarım ekonomisinin gelişmesini engellemiştir. Geleneksel yöntemlerle tarım
yapıldığından tarımdan elde edilen ürün halkın ancak tüketim ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Bölgede
yoğunlukla yetiştirilen ürünler buğday, mısır, arpa, kuru fasulye ve şekerpancarıdır. Bölgede hayvancılık oldukça
yaygın bir şekilde yapılmakta olup süt ve süt ürünleri üretimi geleneksel yöntemlerle yapıldığından hak ettiği
değeri ve pazarı sağlayamamıştır. Bölgede zanaatkârlık kadınlar tarafından yapılmakta, çuğlalıklarda kökboyası
ve yün işlemeciliği geleneksel olarak devam etmektedir. Bundan ötürü bölge kalkınma stratejisinin birinci
basamağı tarımsal, hayvansal ve zanaatkârlık ürünlerinin desteklenerek pazara ulaşmasını sağlamaktır.
Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi
Bölgede tarihi değerler açısından kültürel turizminde önemini yitirmemiş eserleri bulunmaktadır. Bunlar
Kılavuzlu ve Gökgöl Mahallelerindeki camiler ve Ayaklıalan Mahallesindeki tarihi kilise kalıntısıdır. Gökgöl cami
çevresinde düzenlenen Zi’ret festivali ise bölge dışından gelenlerin katılımı ile büyük bir etkinlik olarak
yüzyıllardır devam etmektedir. Eylül Ayının ilk haftası yapılan Asarcık Panayırında yağlı güreşler ve Rahvan At
Yarışları büyük bir kalabalığın katılımı ile coşkulu bir şekilde düzenlenmektedir. Gökgöl Camii çevresinde
düzenlenen Zi’ret Festivali ve Töngel Dağında düzenlenen Asarcık Panayırı, bölgenin doğal güzellikleri de
düşünüldüğünde temiz havasıyla gezip görülmeye değer bir bölgedir. Bölgedeki orman alanları ildeki doğal
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değerleri yüksek alanlar içinde sayılır. Fakat bu doğal değerler turizm sektörü açısından bugüne dek
değerlendirilmemiştir. Yüksek oksijen kaynağına sahip bölge yayla turizmi için oldukça elverişlidir.
Bölge nüfus ve fiziki olarak değerlendirildiğinde tarım, hayvancılık ve kültürel-doğa turizminin yanında iş
imkânlarının da kısıtlı olması nedeniyle dışarıya göç vermektedir. İşsizlik, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de
gerek ekonomik gerekse sosyal yönden gelişme düzeyi ne olursa olsun, tüm toplumların ortak en önemli
sorunlarından biridir. Bölgede LEADER ile birlikte tarım ve hayvancılık sektöründe önemli teşvikler uygulaması,
sahip olduğu değerler ile ilgili konularda markalaşması, yerel potansiyellerin geliştirilmesi, alt yapı hizmetleri ve
yatırımların yapılması, aktif istihdam politikalarının uygulanması gerekmektedir. Böylece kır-kent arasındaki
bölgesel farklılıklar minimum düzeye çekilerek hem kırsal bölgelerdeki işsizlik hem de kentteki göçün yarattığı
emek arz ve talebindeki dengesizlik sonucu artan işsizlik azalacaktır. Ayrıca bölgenin rakımı (773 metre)
düşünüldüğünde temiz havası ve orman alanı, geniş düzlüklerinin turizm faaliyetleri için önemli değerler olduğu
göz önüne alınmalıdır. Bölgedeki bu turizm potansiyelini yöre halkı için turizm bilinci oluşturulmalı iş fikirleri
geliştirilip turizm arzı ve altyapısının geliştirilmesi hedeflenmelidir.
Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel örgütlerin, derneklerin ve
STK’ların (kadın grupları dâhil) desteklenmesi
Bölgede yapılan grup toplantısı ve görüşmeler sonucunda, bölge halkı kültürel ve sosyal açıdan özellikle kırsal
alanda yetersiz düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Bu bölgeyi sosyo-kültürel yönden canlı tutmak amacıyla çiftlik turizmi (farm tourism), köy turizmi (village
tourism), yayla turizmi (highland tourism), tarımsal turizm (agro-tourism) gibi dünyada farklı isimle anılan kırsal
turizm için destek sağlanmalıdır. Kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizmle ilgili, doğaya dayalı etkinlikler,
festivaller, kültürel etkinlikler, tarımsal turizm, el sanatları ürünleri gösterilerini içeren örnekler bulunmaktadır.
Kırsal turizm bütün tarım turizmi aktivitelerini, eğitici seyahatleri, sağlık turizmini ve eko turizmi içeren çok yönlü
karmaşık bir etkinliktir. Bu bölgedeki kişilere hem maddi kaynak hem de sosyalleşmesi ve kültürel etkinlik
yaşaması adına önemli bir aktivite olacaktır.
Bunun yanı sıra kolektif yerel örgütler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarını ve onların kültürel ve sosyal alanda
yapacakları faaliyetleri desteklemek; bu yapıların hareket kabiliyetini geliştireceğinden, kooperatifleşmenin
zeminini oluşturacağından kırsal kalkınmada büyük önem içermektedir. Özellikle gençleri, dezavantajlı grupları,
kadınları ve engellileri hem dernekleşme hem de kooperatifleşme alanında desteklemek faaliyet planlarımız
arasındadır.
Tema 4:Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD programının yaygınlaştırılması ve
kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi
IPARD, LEADER programının fonlama kaynağı ve proje kültürünün bölgede yaygınlaştırılması için stratejinin en
önemli basamağıdır. Burada en önemli motive kaynağı uygulama örneklerinin hayat bulmasıdır. Bunun içinde
yatırım ve tedarik zincirinin projelere ihtiyacı vardır. Bölgede IPARD kapsamında üretilen projeler çok azdır.
Dolayısıyla stratejinin ana hedeflerinden biri olarak IPARD programı hibeleri ile proje kültürünün tabana
yayılması, yeni yaklaşımların öğrenilmesi, ulusal kırsal ağ ile YEG’ler arasında bağ kurularak iyi proje örneklerinin
ve inovasyonun YEG bölgesinde gelişmesi hedeflenmektedir.
5.3. Faaliyetler (Projeler)
Asarcık YEG bölgesi faaliyetleri belirlenirken faaliyetlerin birbirini tamamlamasına, öncelikli alan ve temalara
uygun olmasına dikkat edilmiştir. IPARD ve Ulusal Kırsal Kalkınma Programı tedbirleri de incelenerek uygun
faaliyetler oluşturulmuştur. Faaliyetler aşağıda tema alanlarıyla ilişkilendirilerek yazılmıştır.
Tema 1: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kaliteli ürünlerin, el sanatlarının ve
diğer faaliyetleri de dâhil olmak üzere kısa tedarik zincirlerinin ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi
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-Yöresel ( peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ve geleneksel (çuğlalıklarda yapılan
dokumalar) ürünlerin pazarlanmasına yönelik marka oluşturma çalışması
Yöresel ürünlerin (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ortak pazarlanması ve
kooperatifleşme için farkındalık ve bilgilendirme eğitimi
Yöresel (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ve geleneksel (çuğlalıklarda yapılan
dokumalar) ürünlerin ortak pazarlanması için dijital dükkân kurulumunun desteklenmesi
Yöresel (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ürün satış yeri için malzeme ve ekipman
desteği
Yöresel (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ve geleneksel (çuğlalıklarda yapılan
dokumalar) ürünlerin pazarlanmasına yönelik ulusal ziyaret
YEG bölgesinin ekolojik tarım potansiyeline yönelik fizibilite çalışması
Ekolojik tarım konusunda farkındalık toplantıları
Ekolojik tarım konusunda uygulamalı eğitimlerin verilmesi
Ekolojik tarım konusunda başarılı bir bölgeye çalışma ziyareti
Süt ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi için farkındalık toplantıları
Süt ürünlerinde kalite ve hijyen eğitimleri
Köylerde ortak süt ürünleri üretim atölyelerinin kurulması
Geleneksel el sanatları(çuğlalıklarda yapılan dokumalar) ve kök boyama yapımına yönelik eğitimler
Geleneksel el sanatları ve kök boyama ile yapılan üretim atölyeleri için mekânların bakım-onarımı ve
malzeme desteğinin sağlanması
Geleneksel el sanatları (çuğlalıklarda yapılan dokumalar) ve kök boyama ile yapılan üretim atölyeleri için
mekânların bakım-onarımı ve malzeme desteğinin sağlanması
Dijital pazarlama eğitimi
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi
Tema 2: Yerel, doğal ve kültürel kaynakların kullanımına dayalı kırsal turizm ürünlerinin geliştirilmesi
-

Turizm bilgilendirme ofisi kurulması
Turizm tanıtımı için web sayfası
Asarcık YEG bölgesi turizminin tanıtım ve markalandırma çalışması
Turizm tabanlı iş geliştirme eğitimi
Alternatif turizm rotalarının belirlenmesi ve dijitalleştirilmesi
Alternatif turizm rotalarının işaretlenmesi
Yerel turizm rehberlerinin eğitilmesi
Çiftlik turizmi ve kırsal konaklama için farkındalık toplantıları
Öncü çiftçilere çiftlik turizmi ve kırsal konaklama eğitimi
Kırsal turizm tesislerinin ve projelerinin desteklenmesi
Çiftlik turizminin yapılmasına yönelik 1 AB YEG bölgesine ziyaret
Köy festivalleri, panayırların ( Rahvan at yarışı ve yağlı güreş etkinliği) desteklenmesi
Kültür festivallerinin (Zi’ret etkinliğinin) desteklenmesi

Tema 3: Topluluğun kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kolektif yerel örgütlerin, derneklerin ve
STK’ların (kadın grupları dâhil) desteklenmesi
-

Yerel kolektif kuruluşların ve STK’ların kurulması ve geliştirilmesi için eğitimler verilmesi
Sivil toplum kuruluşları ve potansiyel gruplar için kaynak geliştirme eğitimi
Özgüven arttırmak amacıyla kadınların ve dezavantajlı grupların eğitimi
Dernekler için bilgi teknolojileri ekipman desteği
Köy odaları için bilgi teknolojileri ekipmanı temini
İşverenlerde engelli çalıştırmaya yönelik farkındalık çalışmaları
Engellilere meslek edinme eğitimleri
Engelli üretim atölyeleri için malzeme-ekipman sağlanması
Engelli üretim atölyesi için üretim malzemesi
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Tema 4:Yerel Eylem Grupları Ağı, örnek uygulamaların paylaşımı, IPARD programının yaygınlaştırılması ve
kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşımların öğrenilmesi
-

IPARD ve diğer kırsal kalkınma programlarının tanıtımı
Geniş çaplı IPARD proje eğitimleri
Desteklenen diğer fonlardan yararlanmaya yönelik proje hazırlama eğitimleri
YEG üyelerinin, yönetim kurulu ve personelinin eğitimi veya eğitimlere katılımı
Ulusal ağ ve diğer ağ faaliyetlerine katılım
Ulusal YEG’lere çalışma ziyareti
AB YEG’ine çalışma ziyareti

5.4. Yenilikçi Yaklaşım
Asarcık YEG bölgesinde yapılan grup toplantı ve saha araştırmalarında, geleneksel üretime devam edildiği,
üretimde yetersiz kalındığı ve yenilikçi yaklaşımlar olmadığı bundan dolayı da yeterli ekonomik kazancın
sağlanmadığı tespit edilmiştir.
Değişen ve gelişen dünyada tarım-hayvancılık-turizm gibi birçok sahada yeni hizmet alanları açılmış hayata
geçirilmiştir. Kırsal alanlarda ise bu yeni saha çalışmalarından uzak kalmaları üretim konusunda bu yenilikçi
yaklaşımları kullanamamalarını sonuç olarak ortaya çıkarmıştır. Bölgede halk bu eksiklikten kaynaklanan üretim
maliyetlerinin düşürememe ve ürününü pazarlayamama neticesinde üretimden vazgeçmiş ve göç etmeye
başlamıştır. Modern ve dijital tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, dijital pazarlama, dijital dükkânlar üretim
maliyeti ve pazarlama sorununu gidererek, hak ettiği değeri bulmasına ve kazancı sağlamasına imkân verecektir.
Kalkınma stratejisindeki en önemli hedeflerden biri de üretim alanındaki yeni fikir ve yaklaşımları halka anlatmak
ve destek olmaktır. Örneğin bölge düşünüldüğünde köy turizmi önemli bir gelir kaynağı olabilir. Köy turizmi
şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçmak için kısa olsa da güzel bir fırsat olabilir. Doğa ile iç içe mis gibi
temiz havayı ciğerlerinize çekerken doğa yürüyüşleri, rehber eşliğinde doğa tırmanışları pek çok aktiviteyi de
gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle hem bölge halkı hem de turistler bulunduğu yerden memnun kalacaktır ve bölge
halkı da kazanç sağlamış olacaktır. Hayvancılık yönünden zengin bir duruma sahip olan Asarcık YEG bölgesinde
üretilen süt ve süt ürünleri yenilikçi yaklaşımla ve pazarlama ile yapılamadığından hak ettiği değerini
bulamamıştır.
Yerel Kalkınma Stratejisindeki faaliyetler üretim alışkanlıklarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırıp, tarım,
hayvancılık, turizm ve diğer alanlarda doğru sonuçlar elde etmeyi sağlayacağından; oluşturulan iş birliği ile bir
üretim ağı oluşturacağından, inovasyon hareketliliği kazandıracağından önemli hedeftir.
5.5. Üst Düzey Stratejik Belgelere Uygunluk
Yapısal fonların desteklediği AB inisiyatifleri: LEADER, URBAN, EQUAL programlarıdır. Bunlar yerel ekonomik
kalkınmaya ağırlık veren programlardır. Bu yerel kalkınma inisiyatiflerinden her biri, genelde belirli bir yöre ya
da bölgenin rekabet gücünü iyileştirmeyi ve sürdürülebilirlik seviyesini artırmayı amaçlar, bölgenin zayıf ve
güçlü yönlerini değerlendirebilmek, uygun kalkınma planları hazırlayıp uygulayabilmek ve bu şekilde temel
kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için belirli sektörler ve alanlar üzerinde yoğunlaşır. Bu kuruluşların
destekleme deneyimlerine bakıldığında Asarcık YEG bölgesi kırsal kalkınmayı destekleyen bu kuruluşların
şartlarını yerine getirmektedir. Yerel kalkınma stratejisi özünde geleneksel kalkınma yerine yerel ekonomik
kalkınmayı barındırır. Yenilikçi bir anlayışla oluşmuştur.
2014-2020 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde bulunan stratejik amaçlardan: Kırsal ekonominin geliştirilmesi
ve istihdam imkânlarının artırılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi, kırsal toplumun beşeri sermayesinin
geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi YKS’ de
bulunan faaliyetler ve projelerle uyuşmaktadır.
LEADER programı çerçevesinde hazırlanan YKS süresince, ulusal ve bölgesel kalkınma stratejileri deneyimleri
ve raporlamalardan faydalanılmış, projenin fonlama kaynağı olan IPARD programı ve IPARD 2 programının 302
tedbirinde yer alan sektörler, kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde rol oynamıştır.
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Seçilen öncelikler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle; YKS çerçevesinde uygulanacak projelerde LEADER
tedbirlerinin; kırsal kalkınma sürecinde yaşam koşullarını iyileştirmek, sivil toplumu geliştirmek, iyi yönetişimi
kolaylaştırmak, istihdamı arttırmak, insan kaynaklarını geliştirmek ve yerel toplumun katılımını sağlayarak kırsal
bölge halkının memnuniyetini arttırmak üzere planlanmıştır.
Asarcık YEG bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisinde desteklenmesi öngörülen faaliyetler, IPARD programında ve
diğer bölgesel programlarda yer alan tedbirleri içermektedir. Özellikle katılımcı bir yaklaşım sergilemektedir.
İşbirliğinin yanı sıra, bütünleşmiş, adem-i merkeziyetçi ve yenilikçi bir yaklaşımın benimsenmesi önemli bir
noktadır. Kalkınma tüm alansal düzeylerde aşağıdan (yerelden) alınan inisiyatif ile gerçekleştirilir. Tek merkezden
yönetilmez, yönetim katmanları arasında dikey işbirliği, kamu ve özel kesim arasında yatay işbirliği söz
konusudur. Kalkınmada alansal yaklaşım (yerelleşme, çevre gibi) benimsenmiştir. Yerel ekonomik sistemin
değişen ekonomik çevreye uyumunu sağlayabilmek için yörenin kalkınma potansiyelinden azami istifade
sağlanmıştır.
Asarcık YEG bölgesi Yerel Kalkınma Stratejisi oluşan yapısı ve paydaşlarıyla süreci olumlu yönde yöneterek
LEADER, IPARD programlarına iyi örnekler olarak katkıda bulunacaktır.
5.6. Ağ Oluşturma
YKS ve LEADER finansmanı alan ya da diğer kaynaklardan faydalanarak hayata geçirilen bir proje/faaliyet başka
bir bölgede zaten uygulanmış olabilir. Bu faaliyet için ve projelerden faydalanmak, geleneksel yöntemleri
uygulayan YEG bölgesi için yenilikçi bir yaklaşımdır. Diğer bölgelerdeki iyi uygulama örnekleri ve projelerden
faydalanarak, yerinde ziyaret ve ortak proje işbirlikleri ile YEG bölgesindeki potansiyel üreticileri ve kitleleri
cesaretlendirmek adına diğer YEG bölgeleri arasında görevdeşlik ve ağ oluşturması gerekmektedir.
Diğer YEG bölgeleri ile kurulacak olan Ulusal Kırsal Ağ ve kalkınmaya yönelik diğer ulusal ve uluslararası ağlar ile
işbirlikleri düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak, Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında uygulanacak proje
faaliyetler için yol gösterici olacaktır. Oluşturulan görevdeşlik ve bilgi paylaşımı ile uygulamada yapılan hatalar,
tecrübeler, bilgi birikimi paylaşılacak ve faaliyetlerinin başarı oranına ciddi katkı sağlayacaktır. İlk etapta benzer
coğrafi şartlar ve sosyo-kültürel özellikler taşıyan YEG’lerle iş birliği ve ağ oluşturmak planlanmaktadır.
YKS’nin uygulayacağı takvim süresince, ilimizde bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediyesi
Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Kırsal Altyapı Daire Başkanlığı, TKDK İl Koordinatörlüğü gibi alanında güçlü diğer
kurumlarla işbirlikleri ve ağ oluşturma faaliyetleri yapılacaktır.
Benzer esnaf gruplar, kadınlar, gençler diğer bölgelerle bir araya getirilerek önce bölgesel birliktelik, ardından
ulusal ve uluslararası birliktelikler kurularak YEG bölgesi büyük bir ağa sahip olacaktır.
Seçilen öncelikler kapsamında da daha önce uygulanmış iyi örnekler ziyaret edilerek tecrübe ve bilgi aktarımı
sağlanarak, oluşturulan bu ağ yapısıyla büyük bir birliktelik sağlanacaktır.

5.7. Topluluk Katılımı da Dâhil Olmak Üzere Stratejinin Hazırlanma Süreci
Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği kurulduğu 31.07.2019 tarihinden itibaren süreci aktif, heyecanı yüksek tam
bir ekip ruhu ile yönetmiştir. Sürecin hemen başında bir YKS çalışma grubu oluşturulmuş, bu grup bölgede
bulunan kamu-STK-özel kuruluşların temsilcileriyle iletişime geçerek toplantıları organize etmiştir. Bu süreçte
dernek logosu, tanıtım afişi, pano, tasarımı ve basımı yapılmıştır. Ayrıca AB-Türkiye bayrağı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı logosu, TKDK logosu ve LEADER logosu basımı yapılmıştır. Asarcık YEG, LEADER ve IPARD’ın
daha etkin anlatılması için bir tanıtım sunusu, GZFT için anket ve toplantı gündem maddeleri belirleyerek
hazırlıklarını odak grup ve alt grup toplantıları için hazırlıklarını tamamlamıştır. Asarcık YEG Derneği olarak ana
grup toplantımızı tüm ilçe idari amirlerinin, muhtarların, derneklerin ve dezavantajlı grupların katılımı ile
gerçekleştirdik. Bu toplantıdan sonra ilçe amirleri kurum çalışanlarını Asarcık YEG Derneği hakkında bilgilendirdi.
Özellikle ilçe milli eğitim müdürlüğünden ve ilçe müftülüğünden destek alınarak köy-alt grup toplantıları
öğretmenler ve imamlar aracılığı ile duyurulduktan sonra belirlenen gün ve saatte gerçekleştirildi. Odak grup
toplantıları ise paydaşlarımız olan esnaf odası, ziraat odası, müftülük, engelli aileleri derneği, gençlik derneği gibi
kuruluşların üzerinden duyurularak ve destek alınarak yapıldı.
YEG bölgesinde yapılan toplantılarda belirlenen odak grup ve alt grup gündem maddeleri katılımcılarla
değerlendirilerek Asarcık YEG, LEADER, IPARD hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda yapılan anketlerle
hem GZFT analizi, hem de YKS hazırlama sürecine tabandan tavana yaklaşımın etkisiyle katkıda bulunuldu. YEG
bölgesi YKS hazırlama sürecinde gerekli veri ve bilgiler bölgede bulunan kurum ve kuruluşlardan tam bir iş birliği

Sayfa 23 / 32

ile alınarak, sürece çok olumlu katkıda bulunmuştur. Bu çalışmalar ışığında oluşan görevdeşlik, çıkan fikirler
YKS’nin temelini oluşturmuştur. Eylem planı oluşturulurken anketlerden ve toplantıda oluşan fikirlerden
yararlanılmıştır.
Yerel medya

“www.asarcikhaber.net” sayfasında Asarcık YEG haberlerimiz
düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Web sayfası veya sosyal
medya sayfası

“www.asyeg.org” web sayfasında, “asyeg55860” Instagram
sayfasında, “asyeg” Facebook sayfasında yapılan faaliyetler
düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği Faaliyet Listesi
Etkinliğin konusu

Yeri

Planlanan
tarih
12.09.2019

Düzenlendiği
tarih
16.09.2019

Katılımcı
sayısı
6

18.09.2019

20.09.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

20.09.2019

21.09.2019

6

ASYEG
Toplantı
Salonu

Yönetim Ve
Denetim
Kurulu
Üyeleri

23.09.2019

25.09.2019

12

ASYEG
Toplantı
Salonu

Yönetim Ve
Denetim
Kurulu
Üyeleri

25.09.2019

26.09.2019

15

Asarcık Kamu
Binaları

Kamu
Temsilcileri

27.09.2019

30.09.2019

6

ASYEG
Toplantı
Salonu

Yks Çalışma
Grubu

01.10.2019

03.10.2019

6

ASYEG
Toplantı
Salonu

Yks Çalışma
Grubu

04.10.2019

07.10.2019

6

ASYEG

Yeg Bölge

07.10.2019

10.10.2019

156

1

YKS Çalışma
grubu belirleme
toplantısı

ASYEG
Toplantı
Salonu

2

Faaliyet planının
hazırlanması,

3

Odak grup, alt
grupların tespiti,
paydaşların
belirlenmesi
Faaliyet planı,
paydaş analizi,
odak grup ve alt
grupların
revizyonu
YEG Yönetim ve
denetim
kurulunun
bilgilendirilme
toplantısı
Kaymakamlık,
Belediye ve kamu
kurumları
ziyaretleri.
Açılış toplantısı
için davetli
listeleri ve basın
bildirilerinin
hazırlanması
Planlanan açılış
toplantısı, odak
grup toplantı, alt
grup toplantı
tarihlerinin
duyurulması ve
toplantı
gündeminin
hazırlanması.
Açılış

ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu

4

5

6

7

8

9

Hedef grup

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 31.07.2019 – 12.12.2019

Yönetim Ve
Denetim
Kurulu
Üyeleri
Yks Çalışma
Grubu
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Toplantısının
Yapılması
Muhtar
anketlerinin
yapılması,
afişlerin
dağıtılması
Alt Grup ve Odak
Grup toplantıları
için anket ve
toplantı
hazırlıkları
Yönetim Kurulu
Toplantısı ve
değerlendirmeler.
1. Alt grup
toplantısı Kılavuzlu

Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu

Halkı
Yks Çalışma
Grubu

11.10.2019

14.10.2019

6

ASYEG
Toplantı
Salonu

Yks Çalışma
Grubu

15.10.2019

17.10.2019

6

ASYEG
Toplantı
Salonu
Kılavuzlu Şehit
Niyazi Kaya İlk
Ve Ortaokulu

Yönetim
Kurulu

18.10.2019

21.10.2019

9

07.10.2019

23.10.2019
14.00

98

14

2. Alt grup
toplantısı Musaağa

Musaağa
İlkokulu

07.10.2019

24.10.2019
14.00

29

15

3. Alt grup
toplantısı- Gökgöl

07.10.2019

28.10.2019
10.00

38

16

4.Alt grup
toplantıları –
Kesealan
5. Alt grup
toplantısı - Arıcak

Gökgöl Şehit
Mahir Emen
İlkokulu
Kesealan
Mahallesi
Merkez Camii
Arıcak
Mahalle
Muhtarlığı
Yayla
Mahallesi
Merkez Cami
Çulhaoğlu
İlkokulu

Kılavuzlu,
Dağcılar,
Ayaklıalan,
Gülveren
Mahalleleri
Halkı
Musaağa Ve
Yeşildere
Mahalleleri
Halkı
Gökgöl
Mahallesi
Halkı
Kesealan
Mahallesi
Halkı
Arıcak
Mahallesi
Halkı
Yayla
Mahallesi
Halkı
Çulhaoğlu
Mahallesi
Halkı
Acısu
Mahallesi
Halkı

07.10.2019

28.10.2019
14.00

19

07.10.2019

01.11.2019
10.00

13

07.10.2019

01.11.2019
14.00

15

07.10.2019

12.11.2019
10.00

23

07.10.2019

12.11.2019
14.00

53

Koşaca, Aşırı,
İmamlı,
Esentepe
Mahalleleri
Halkı
Yeni Ömerli
Mahallesi
Halkı
Kamu
Çalışanları

07.10.2019

13.11.2019
10.00

41

07.10.2019

13.11.2019
14.00

59

07.10.2019

11.10.2019
10.00

43

Din

07.10.2019

15.10.2019

10

11

12

13

17

18

6. Alt grup
toplantısı - Yayla

19

7. Alt grup
toplantısı Çulhaoğlu
8. Alt grup
toplantısı – Acısu

20

21

9. Alt grup
toplantısı –
Koşaca

22

10. Alt grup
toplantısı – Yeni
Ömerli
1. Odak grup
toplantısı – Kamu

23

24

2. Odak grup

Acısu Şehit
Muharrem
Konu
Ortaokulu
Koşaca
Cumhuriyet
İlk Ve
Ortaokulu
Yeni Ömerli
İlkokulu
Hükümet
Konağı
Toplantı
Salonu
Asarcık
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toplantısı –
Diyanet
25

26

27

28

3. Odak grup
toplantısı Muhtarlar
4. Odak grup
toplantısı Çiftçiler
5. Odak grup
toplantısı – Genç
girişimciler
6. Odak grup
toplantısı – Kadın
girişimciler

29

7. Odak grup
toplantısı – Esnaf

30

8. Odak grup
toplantısı – Genç

31

9. Odak grup
toplantısı Engelliler ve
aileleri
10. Odak grup
toplantısı Kadınlar
11. Alt grup
toplantısı Kuyumcuoğlu

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Müftülüğü
Toplantı
Salonu
Hükümet
Konağı
Toplantı
Salonu
Hükümet
Konağı
Toplantı
Salonu
Asarcık
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Asarcık
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Asarcık
Belediyesi
Toplantı
Salonu
Halil Bilici
İmam Hatip
Lisesi
Meva Özel
Eğitim Ve
Rehabilitasyon
Merkezi
ASYEG
Toplantı
Salonu
Asarcık İmam
Hatip
Ortaokulu

12. Alt grup
toplantısı- Alişar

Alişar İlkokulu

13. Alt grup
toplantısıYeşilköy
14. Alt grup
toplantısıAtatürk
15. Alt grup
toplantısı- Akyazı

Yeşilköy
İlkokulu

16. Alt grup
toplantısı- Aydın

Aydın
Mahallesi
İlkokulu
Gündoğdu
Mahallesi
İlkokulu
Armutlu
Ortaokulu

17. Alt grup
toplantısıGündoğdu
18. Alt grup
toplantısı-

Atatürk İlk Ve
Ortaokulu
Akyazı
Ortaokulu

Görevlileri

Muhtarlar Ve
İhtiyar
Heyetleri

07.10.2019

Çiftçiler

07.10.2019

10.00

54

18.10.2019
10.00

22

30.10.2019
10.00

12

05.11.2019
14.00

10

06.11.2019
14.00

26

Genç
Girişimciler

07.10.2019

Kadın
Girişimciler

07.10.2019

Esnaflar

07.10.2019

07.11.2019
14.00

12

Gençler

07.10.2019

14.11.2019
14.00

44

Engelliler Ve
Aileleri

07.10.2019

16.11.2019

32

Kadınlar

07.10.2019

17.11.2019

46

Kuyumcuoğlu,
Alan, Uluköy,
Hisariye Mah.
Halkı
Alişar
Mahallesi
Halkı
Yeşilköy
Mahallesi
Halkı
Biçincik Ve
Atatürk Mah.
Halkı
Akyazı
Mahallesi
Halkı
Aydın
Mahallesi
Halkı
Gündoğdu
Mahallesi
Halkı
Armutlu,
Emirmusa

07.10.2019

14.11.2019
09.00

82

14.11.2019
11.00

31

14.11.2019
14.00

14

14.11.2019
16.00

16

15.11.2019
10.00

45

15.11.2019
13.00

14

15.11.2019
13.00

46

18.11.2019

18

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019

07.10.2019
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Armutlu
41

Verilerin
Değerlendirilmesi

42

Verilerin
Değerlendirilmesi

43

Verilerin
Değerlendirilmesi

44

46

Kalkınma
Önceliklerinin
Belirlenmesi
Toplantısı
Kalkınma
Önceliklerinin
Değerlendirilmesi
YKS Yazımı

47

YKS Yazımı

48

YKS Yazımı

49

YKS Yazımı

50

YKS Yazımı

51

Taslak YKS
toplantısı

52

YKS onay
toplantısı

53

Değerlendirme
Çalışmaları

54

Yapılan
çalışmaların
Sosyal Medya ve
Web Girişleri
Teslim edilecek
Evrak kontrolü ve
başvurunun
yapılması

45

55

6.

ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
Asarcık -Esnaf
Kefalet
Kooperatif
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu
ASYEG
Toplantı
Salonu

Sakızlık Mah.
Halkı
Yks Çalışma
Grubu

07.10.2019

20.11.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

07.10.2019

21.11.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

07.10.2019

22.11.2019

6

Yeg Bölge
Halkı

22.11.2019

23.11.2019

18

Yks Çalışma
Grubu

22.11.2019

24.11.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

24.11.2019

25.11.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

24.11.2019

30.11.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

24.11.2019

02.12.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

24.11.2019

03.12.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

24.11.2019

04.12.2019

6

YEG Bölge
Halkı

04.12.2019

05.12.2019

9

Yönetim
Kurulu

06.12.2019

06.12.2019

9

Yks Çalışma
Grubu

06.12.2019

09.12.2019

6

Yks Çalışma
Grubu

07.10.2019

07.12.2019

Yks Çalışma
Grubu

09.12.2019

12.12.2019

4

FİNANSAL PLAN

Asarcık YEG bölgesi 17.628 nüfusu ile küçük YEG kategorisindedir. Buna uygun olarak bütçedeki alt ve üst sınırlar
rehbere uygun olarak planlanmıştır. 2020 Temmuz-2023 Eylül arasında uygulanacak Yerel kalkınma stratejisi
bütçe olarak 1.922.155 TL olarak planlanmıştır. Yetenek Kazandırma, Yerel Eylem Grubu Bölgesindeki Halkın
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Harekete Geçirilmesi ve Tanıtım için 696.450 TL, Küçük Projeler için 485.705 TL, Varlıkların Satın Alınması için
120.000 TL, Tekrarlanan Harcamalar için ise 620.000 TL bütçe planlaması yapılmıştır. Ayrıca Asarcık Belediyesi
YKS uygulama dönemi için 100.000 TL lik katkı yapacağını taahhüt etmiştir. Aidat katkısı ise 9900 TL dir.
Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulanacağı süreçte, stratejinin eylem planında belirtilen hedeflerinin karşılanması,
yetenek kazandırma, YEG bölgesindeki halkın harekete geçirilmesi ve tanıtım, küçük projeler, işletme giderleri,
varlıkların satın alınması ve tekrarlanan harcamalar ile ilgili olarak bir finansal planlama yapılmıştır. Finansal
planlama yapılırken gereken kaynakta LEADER bütçesi ve diğer katkıların payı belirtilmiştir.
Finansal tablo Ek 5’te mevcuttur.

7.

İZLEME VE RAPORLAMA

Asarcık YEG bölgesi YKS’nin izleme ve raporlamaya tabi tutulması gerek stratejinin başarılı olarak uygulanması
gerekse şeffaflık ve görünürlük açısından önemlidir. YKS’nin yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak olan izleme
ve raporlama süreci, eylem planında belirtilen faaliyetlere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve eksikliklerin
giderilmesini amaçlamaktadır. İzleme ve raporlama sürecinde temel sorumluluk YKS bünyesinde bulunan
müdüre ait olup, değerlendirme yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. YKS performans göstergeleri
faaliyetlerin gerçekleşme sonuçlarının 3 ayda bir izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak
yönetim kuruluna sunulması izleme ve raporlama faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Değerlendirme ise yönetim kurulu tarafından yapılarak 3 ayın sonunda faaliyet değerlendirme tablosu olarak
gerek YEG bünyesinde, gerekse web sitesinde görünürlük ilkesi ile yayınlanacaktır. Değerlendirme ile YKS
performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etki ve sürdürülebilirliği analiz edilmektedir. İzleme ve raporlama
faaliyetlerin bütünüyle gerçekleşmesinde görünürlük ve analiz imkânı sağlar. Bu bağlamda eylem planı ve
faaliyetler sürekli olarak izlenecek ve üçer aylık dönemsel olarak raporlanacaktır. Üçer aylık faaliyet
değerlendirme tabloları birleştirilerek yıllık çalışma planları oluşturulacaktır. Yıllık çalışma planları yönetim
kurulu tarafından değerlendirilerek raporlaştırılacak, bu sayede eylem planı ve faaliyetler görünür ve etkili bir
biçimde yerine getirilecektir. Faaliyetlerde bir eksiklik olması durumunda iyileştirme çalışmaları yapılacak ve bu
çalışmalar sürekli olarak izlenecek ve iyileştirme eylem planlarının etkinlikleri 3 aylık periyotlarla sistematik ve
düzenli olarak değerlendirilecek; gerekli görüldüğü takdirde ve ihtiyaç duyulan bölümlerde güncellemeler
yapılabilecektir. İyileştirme eylem planlarının uygulanması süreci YEG tarafından eylem planlarında belirtilen
tarihler itibariyle sistematik ve düzenli bir şekilde takip ve kontrol edilecek; buna ilişkin sonuçlar raporlanarak
YEG yönetim kuruluna sunulacaktır. YKS değerlendirmesi ile ilgili hedef tablomuz aşağıdaki gibidir.
8. YEREL KALKINMA STRATEJİSİNİN UYGULANMASI
8.1. Yetenek Kazandırma, Yerel Eylem Grubu Bölgesindeki Halkın Harekete Geçirilmesi ve Tanıtım
Asarcık YEG Derneği kamu kurumları-sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile toplantılar yaparak bilgilendirme
ve tanıtım faaliyetlerine başlamıştır. Asarcık YEG bölgenin bütün mahallelerinde alt grup, çiftçiler, muhtarlar, din
görevlileri, kamu görevlileri, gençler, genç girişimciler, esnaf, kadınlar, engelliler ve engelli aileleri ile odak grup
toplantıları gerçekleştirerek tanıtım faaliyetleri, mevcut durum analizi, kalkınma önceliklerinin belirlenmesi ve
eylem planı çalışmalarında fikir alış-verişi yapmıştır. Yapılan açılış ve kapanış toplantıları ile de hazırlanan YKS
bölge halkının ve YEG üyelerinin onayına sunulmuştur. Oluşturulan Asarcık YEG Derneği logosu bütün
toplantılarda kullanılmış, hazırlanan tanıtım afişleri bölgenin birçok noktasına asılmıştır. Hazırlanan web sayfası
ile Asarcık YEG Derneği’nin faaliyetleri, oluşumu, yapısı, iletişim bilgileri gibi alanlarda internet üzerinden erişimi
sağlanmıştır. Sosyal medya sayfası açılmış, toplantı fotoğrafları, yapılan çalışmalar bu sayfa üzerinden halkla
paylaşılmıştır.
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Göstergeler

Hedef

Yetenek kazandırma ve YEG bölgesindeki halkın harekete geçirilmesi
Bilgi ve tanıtım faaliyetleri sayısı

79

YEG alanındaki eğitim faaliyetlerinin sayısı

33

Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine katılanların
sayısı faaliyetlerine katılanların sayısı
Eğitim

1030
550

Küçük projeler
Küçük proje sayısı
Küçük projelerle ulaşılan kişi sayısı

29
420
Tavsiye mektubu

Tavsiye mektubu verilen proje sayısı

17
YKS genel

Yaratılan brüt iş sayısı

28

8.2. Küçük Projeler
Asarcık YEG bölgesi küçük projeleri belirlenirken LEADER Tedbiri uygun harcama listesi ve öncelikli temalar
dikkate alınmıştır. Küçük Projeler aşağıda liste halinde verilmiştir.
Yöresel (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ve geleneksel (çuğlalıklarda yapılan
dokumalar) ürünlerin ortak pazarlanması için dijital dükkân kurulumunun desteklenmesi
Yöresel (peynir, reçel, ıslama, manda yoğurdu, tirit, tereyağı vb.) ürün satış yeri için malzeme ve ekipman
desteği
Köylerde ortak süt ürünleri üretim atölyelerinin kurulması
Geleneksel el sanatları (çuğlalıklarda yapılan dokumalar) ve kök boyama ile yapılan üretim atölyeleri için
mekânların bakım-onarımı ve malzeme desteğinin sağlanması
Tıbbi aromatic ürünlerin (civcilik, kuşekmeği, sırkan, sütleğen otu, kara kavruk, sarımsak pancarı, gelineli,
kazayağı, zam zam otu, kovanlık) ortak paketlenmesi için malzeme ekipman desteği
Turizm bilgilendirme ofisi kurulması
Turizm tanıtımı için web sayfası
Alternatif turizm rotalarının işaretlenmesi
Köy festivalleri, panayırların ( Rahvan at yarışı ve yağlı güreş etkinliği) desteklenmesi
Kültür festivallerinin (zi’ret etkinliğinin) desteklenmesi
Dernekler için bilgi teknolojileri ekipman desteği
Köy odaları için bilgi teknolojileri ekipmanı temini
Engelli üretim atölyeleri için malzeme-ekipman sağlanması
Engelli üretim atölyesi için üretim malzemesi
9.

EKLER

EK 1 - YKS İçerik Tablosu
EK 2 –Eylem Planı
EK 3- Finansal Plan
EK 4- Yerleşim Yerlerinin Listesi
EK 5- Paydaş Analizi
EK 6- Afiş ve Anket Örneği
EK 7- Taahhütnameler
EK 8- Yapılan Çalışma ve Etkinliklerin Fotoğrafları ( CD ve Usb Bellek)
EK 9- Toplantı İmza Sirküleri ve Tutanakları ( CD ve Usb Bellek)
EK 10- Tanıtım Videosu ( CD ve Usb Bellek)
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Asarcık Yerel Eylem Grubu Adına Yetkilisinin
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih
İmza / Kaşe

:
:

Dernek No: 55-031-083
Dernek Tel: 0532 683 55 09
Dernek E-Posta: asyeg55860@gmail.com
Dernek Web Url: www.asyeg.org
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