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Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği; kamu ve özel sektörün 
bir araya geldiği iyi dengelenmiş farklı dernek, sivil toplum kuruluşu 
üyelerinden genç, kadın temsilciler ve iş adamlarından oluşan çok 

sesli bir oluşumdur. Derneğimizin kurulundan bu yana 
toplumumuzun tüm kesimlerinin talepleri dinlenmiş çeşitli 

faaliyetlerde vatadaşlarımıza yer verilmiştir.  



Derneğimizin kuruluş aşamasında hiç şüphesiz ki en büyük yük yerel yöneticiler 
olarak bizlere düşmekteydi. Sürecin güvenilirliğiyle ilgili yönetim kurulumuza 

davet ettiğimiz paydaşlarımızın da kafasında soru işaretleri vardı. Bu kapsamda 
tarafımızdaki soru işaretlerini ortadan kaldıran en büyük etmen Tarım 

Bakanlığımızın bu işin öncüsü olmasıydı.

Diğer etmen ise ilçede en çok güven duyulan yerel yönetimler olarak; 
Kaymakamlık ve Belediyenin kamuoyuna vermiş olduğu güvendi.

Bizler bu anlamda yeni faaliyete başlayan Yeg’lere yerel yönetimlerle 
güçlü işbirliğini mutlaka tavsiye ediyoruz.



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği olarak 2016 yılından bu yana 
bir çok faaliyet gerçekleştirerek; Bakanlığımızın düzenlediği tüm 

etkinliklere katılım sağladık. Bilgilendirme safhasından kuruluş safhasına, 
eğitim safhalarından stratejik plan hazırlama aşamalarına kadar her 

süreçte ekibimizle birlikte uyum içerisinde çalıştık. Uzun ve meşakkatli 
olan bu yolu bu sayede kolaylıkla aştığımıza inanıyoruz.



Derneğimizin kuruluşundan 
bu yana bazı faaliyetlerini sizler için derledik.



Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği kurulum sürecini 
tamamlayarak ivedilikle proje üretmeye başlamıştır. Derneğimizin 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan destek almaya hak 
kazanan “En İyi Turşuyu Anneler Kurar, Sonra Biz” projesi Stratejik 

Planı onaylanmadan Hayata geçirdiğimiz bir proje olmuştur. 





Manisa Valimiz Sn. Mustafa Hakan Güvençer’in teşrifleriyle düzenlenen 
proje protokolü imza töreni…



Projemizden bir görüntü…



Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı kapsamında oluşturulan ve 
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden etkinliğe katılan yerel eylem grupları da 

oluşturdukları stantlarda yöresel ürünlerini sergiledi. Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı'nda 
Gördes'in standı en çok ilgi gören stantlardan olmayı başardı. 



Ankara Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı…



Ankara Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı…



Ankara Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısı…



Ankara Ulusal Kırsal Ağ Lansman Toplantısında 
gerçekleştirdiğimiz sunumdan bir kare…



Ankara’da düzenlenen Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi Eğitimi açılış toplantısı… 



Ankara’da düzenlenen Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi Eğitimi Açılış Toplantısı 



Ankara’da düzenlenen Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi Eğitimine 
derneğimiz tarafından görevlendirilen  personellerimiz katıldı.



GÖRDES KALKINMA 
YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ 

YKS HAZIRLIK SÜRECİ



Bilgilendirme Toplantısı

Ankara’da gerçekleştirilen  eğitim sonrası Yerel Kalkınma 

Uzmanlarımız; derneğimizin yönetim kurulu üyelerimizi YKS süreci 
hakkında bilgilendirerek faaliyetlerine başladı.





YKS AÇILIŞ TOPLANTISI

Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi 
Açılış Toplantımızı büyük bir katılımla gerçekleştirdik.





Toplumun farklı kesimleriyle 
bir çok toplantı gerçekleştirdik ve çeşitli ziyaretlerde bulunduk. 

Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi 

Açılış Toplantımızı büyük bir katılımla gerçekleştirdik.



• Yaşlılarımızla
• Roman Vatandaşlarımızla
• Kadınlarımızla
• Engelli Vatandaşlarımızla
• Eğitimcilerimizle
• Geçlerimizle
• Örtü Altı Mevye Yetiştiricilerimizle (Seracılar)
• Halı Dokumacılarıyla
• Ziraat Odası Yönetim Kuruluyla
• Maden Sektörleriyle
• Salatalık Yetiştiricileriyle 
• Ayva Yetiştiricileriyle
• Zeytin Yetiştiricilerimizle

• Zeytin Yağı Üreten Çiftçilerimizle
• Ceviz Yetiştiricileriyle
• Kiraz Yetiştiricileriyle
• Meyve Yetiştiricileriyle
• Tavuk Çiftliği İşletmecileriyle
• Büyükbaş Hayvancılarıyla
• Küçükbaş Hayvancılarıyla
• Selendi Yerel Eylem Grubu Derneği Ziyaretimiz
• Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
• Kamu Kurumu Ziyaretlerimiz
• Dernek, Oda, Stk Ve Muhtarlık Ziyaretlerimiz
• Bir Çok Köy (Mahalle) Ziyaretimiz
• Yerel Gazete Ve Yerel Televizyon Ziyaretleri





















Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği’nin başta yönetim kurulu 
üyeleri ve dernek üyeleri olmak üzere; yerel kalkınma uzmanlarımızın uzun 

uğraşları sonucu hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi, IPARD II Programı 
kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay aldı. 



"Geçmişi kadar görkemli bir Gördes için hep birlikte çalışıyoruz." 
sloganıyla 2016 yılında kurulan Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu 

Derneği; kurulduğu günden bu yana oldukça uzun ve meşakkatli olan 
bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde sabır, azim ve başarıyla 

aşmış; Tarım Orman Bakanlığı’mızın kıymetli çalışanlarının 
destekleriyle şimdi bu güzel aşamalara gelmiştir. 



Bu kapsamda Türkiye’de benzer 50 Dernek arasında 7’inci 
sırada yer alan Gördes Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneğinin hazırladığı 

Yerel Kalkınma Stratejisiyle; 1 Milyon 922 Bin TL’lik büyük bir
katma değer Gördes kazandırılmış oldu.

Hem büyük bir titizlikle hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejisi içinde yer alan 
birçok proje hayata geçirilecek, hem de Gördes ilçe sınırları içerisinde TKDK 

projeleri hazırlayan vatandaşlara da ekstra puanlar verilecek.

Bu noktada yeni kurulan Yeg’lerin işlerinin biraz daha kolay olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü inceleyebilecekleri birçok YKS faaliyeti onlar için 

büyük bir avantaj sağlayacaktır.



Yerelde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla tabandan 
tavana yaklaşım vizyonu ile yola çıkacak olan yeni Yeg’lerin kıymetli 

temsilcilerine başarılar diliyorum. Yenilikçi yaklaşım ve iş birliği 
projeleriyle strateji hazırlama aşamasındaki Yeg’lerle birlikte ailemiz 

büyüyecek; inşAllah yerelde daha çok güçleneceğiz. 



Arz Ederim…

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunar;


