
YEG  NO : 06-125-200 

YEG ADI : GÜDÜL YEREL EYLEM DERNEĞİ 

YKS 'nin Uygulama Dönemi:  2020 Temmuz-2023 Eylül  

VİZYON: “2023 yılında doğal ve kültürel mirasın halkın katılımıyla ve yenilikçi yaklaşımlarla korunup geliştirildiği, doğa ve insan dostu 

üretimler ve kısa tedarik zincirleriyle desteklenen kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği, yerel halkın ekonomik ve sosyal yönden tatmin 

edici yaşam koşullarına sahip olduğu bir Güdül 

Öncelik 

temaları:  
Faaliyet  

Faaliyetin 

indikatif sayısı 
Destek kaynağı 

Toplam 

tahsisatın 

indikatif %si 

 Tema 1. Kırsal 

ekonomik 

faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi

ne yönelik 

olarak kaliteli 

ürünler, el 

sanatları ve 

diğer faaliyetleri 

içeren kısa 

tedarik 

zincirlerinin ve 

katma değerli 

ürünlerin 

geliştirilmesi 

  

1.1   Agro - ekolojik tarım konusunda farkındalık toplantıları 
en az 20               

(en az 200 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

21 

1.2    Agro - ekolojik tarım  eğitimleri düzenlenmesi veya katılım 

sağlanması 

en az 5                  

(en az 50 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.3   Agro - ekolojik üretim / yöresel ürünlerin pazarlanması 

konusunda bir AB YEG 'ine çalışma ziyareti 

en az 1                  

(en az 10 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.4  Kısa tedarik için Güdül ölçeğinde Katılımcı Güvence 

Sisteminin geliştirilmesi 
en az 1 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.5    Agro -ekolojik üretim / yöresel ürünlerin pazarlanması 

konusunda ulusal örneklere ziyaret çalışma ziyareti 

en az 2                  

(en az 30 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.6    Coğrafi işaret ve coğrafi işaretin ticarileştirilmesine yönelik 

farkındalık içeren fizibilite çalışması (tiftik, üvez, hünnap, leblebi, 

mancar eriği, domates vb.) 

en az 1 
Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.7   Yöresel ürünlerin kalitesinin artırılması ve katma değerli 

üretimi için eğitimler düzenlenmesi veya katılım sağlanması (üzüm 

pekmezi, tarhana, erişte, bazlama, üvez marmelatı ve çayı, hünnap 

kurusu,leblebi, mancar eriği ekşisi,domates kurusu ve sosu vb.) 

en az 5                  

(en az 50 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 



Tema 1. Kırsal 

ekonomik 

faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi

ne yönelik 

olarak kaliteli 

ürünler, el 

sanatları ve 

diğer faaliyetleri 

içeren kısa 

tedarik 

zincirlerinin ve 

katma değerli 

ürünlerin 

geliştirilmesi 

1.8   Yöresel ürün işlemesine yönelik ortak üretim atölyelerinin 

kurulmasının desteklenmesi  ( tiftik işleme, üzüm sıkma, pekmez 

yapımı, meyve ve sebze kurutma, paketleme vb.) 

en az 2                   Küçük projeler 

1.9    Kaybolmuş yada kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının 

ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi çalışması 
en az 1 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.10    El sanatlarının  geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi 

eğitimlerinin düzenlenmesi 

en az 3 

(en az 50 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.11   El sanatlarının  ortak üretim atölyelerinin kurulmasının 

desteklenmesi  (tel kırma, suzini, iğne oyası vb.) 
en az 2 Küçük projeler 

1.12  Katma değerli arıcılık ürünleri üretimi eğitimleri 
en az 1                  

(en az 10 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.13  Pazarlama-dijital pazarlama  konusunda farkındalık 

çalışmaları 

en az 3                  

(en az 60 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.14    Pazarlama-dijital pazarlama eğitimi düzenlenmesi 
en az 1                  

(en az 10 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

1.15    Yöresel ürünlerin ortak pazarlanması için "Dijital Dükkan" 

kurulumunun desteklenmesi 
en az 1 Küçük projeler 

1.16    Yöresel ürünlerin ortak pazarlanması için “Güdül Köy 

Pazarı”na ekipman temini  
en az 1 Küçük projeler 

1.17     Yöresel ürün/ Agro - ekolojik tarım/ arıcılık  için fuarlara 

katılımın desteklenmesi 

en az 4                  

(en az 30 kişi) 
Küçük projeler 

1.18   302 tedbiri kapsamında ''Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi 

ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi'', ''Arıcılık ve Arı 

Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi'',''Zanaatkarlık ve 

Yerel Ürün İşletmeleri'', ''Su Ürünleri Yetiştiriciliği'' için 

bölgemizde başvuruda bulunacak projelere referans mektubu 

verilmesi 

en az  5 Referans Mektubu  



Tema 2:  Yerel, 

doğal ve 

kültürel 

kaynakların 

kullanımına 

dayalı kırsal 

turizm 

ürünlerinin 

geliştirilmesi 

2.1    Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi/ doğa 

turizmin geliştirilmesi için fizibilite çalışması 
en az  1               

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

19,5 

2.2    Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi 

farkındalık faaliyetleri 

en az 30               

(en az 300 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

2.3   Çiftlik turizmi/eko turizm geliştirme eğitimleri düzenlenmesi 

veya katılımı 

en az 2                  

(en az 20 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

2.4    Sağlık Turizmi geliştirme eğitimleri düzenlenmesi veya 

katılımı 

en az 2                  

(en az 20 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

2.5    Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi/ doğa 

turizm konusunda bir AB YEG 'ine çalışma ziyareti 

en az 1                  

(en az 10 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

2.6   Tematik köy festivallerinin desteklenmesi (Tiftik Kırkım, 

Üzüm, Kiraz,vb) 
4 Küçük projeler 

2.6  Güdül festivali (Agro-ekoloji ve tiftik keçisi temalı) ve doğa 

resimleri  yarışması 
3 Küçük projeler 

2.7  Sorgun Göleti ve Kirmir vadisi yürüyüş rotalarının / ziyaretçi 

alanlarının işaretlendirilmesi 
En az 2 Proje Küçük projeler 

2.8   Güdül turist bilgilendirme merkezi için ekipman ve bilgi 

teknolojileri temini 
1 Proje Küçük projeler 

2.10     Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi/ 

doğa turizm  yönelik fuarlara katılımın sağlanması 

en az 3                  

(en az 15 kişi) 
Küçük projeler 

2.11   Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi/ doğa 

turizm  hizmet sunumu kalitesinin arttırılmasına yönelik   

eğitimlerin düzenlenmesi ve eğitimlere katılım 

en az 3                  

(en az 30 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

2.12   Güdül müzesinin bir bölümü dijital müze olarak 

düzenlenmesi için gerekli ekipman ve bilgi teknoloji sistemlerinin 

temini 

en az 1                   Küçük projeler 

2.13    302 tedbiri kapsamında ''Kırsal Turizm ve Rekreasyon 

Faaliyetleri'' için bölgemizde başvuruda bulunacak projelere 

referans mektubu verilmesi 

En az 3 projeye 

referans 

mektubu 

verilmesi 

Referans Mektubu  



Tema 3: 

Topluluğun 

kültürel ve 

sosyal 

yaşamının 

geliştirilmesi ve 

yerel örgütlerin, 

derneklerin ve 

STK'ların 

(kadın grupları 

dahil) 

desteklenmesi 

3.1    Kırsal kalkınma için katılımcı örgütlenmenin (ekonomik ve 

sivil) önemi konusunda farkındalık toplantıları 

en az 20               

(en az 200 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

 

9,6 

 

 

3.2    Katılımcı örgütlenme (ekonomik ve sivil)  için kurumsal 

kapasiteyi güçlendirme eğitimlerin düzenlemesi ve eğitimlere 

katılım 

en az 4                    

(en az 40 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

3.3    Ekonomik ve sivil örgütler için bilgi teknolojilerinin 

desteklenmesi  
en az 4                    Küçük projeler 

3.4     Kadınlar için kişisel  gelişim, yöneticilik, haklar ve 

sorumluluklar eğitimleri verilmesi 

en az 4                    

(en az 40 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

3.5     Kadın Etkinlik Merkezi kurulumunun desteklenmesi en az 1                   Küçük projeler 

3.6      Spor kulüplerine, kültür veya gençlik derneklerine spor ve 

hobi ekipman ve malzeme temini 
en az 2 Küçük projeler 

3.7      Yaşlılar için etkinlik merkezi kurulması ve  hobi ekipman ve 

malzeme temini 
en az 1 Diğer Donörler 

3.8    Başarılı ulusal STK'lara çalışma ziyareti düzenlemesi 
en az 4                    

(en az 40 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

Tema 4:  Yerel 

Eylem Grupları 

Ağı, en iyi 

uygulama 

değişimi, 

IPARD 

programının 

yayılması ve 

kırsal 

kalkınmaya yeni 

yaklaşımların 

öğrenilmesi 

4.1   Güdül YKS 'nin bölge sakinlerine tanıtımı 
en az 30                    

(en az 300 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

9,6 

4.1   IPARD ve kalkınma programları ile diğer fon kaynaklarının  

tanıtımı 

en az 20                    

(en az 200 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

4.3    İyi Uygulama Örneklerini görmek ve yerinde öğrenmek 

amaçlı bölgesel,ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay veya 

toplantılara katılım 

en az 4                    

(en az 40 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

4.4    YEG yönetimi ve çalışanları için  en az bir AB YEG 'ine 

çalışma ziyareti 

en az 1                    

(en az 10 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

4.5    Ulusal, Bölgesel ve Avrupa Kırsal Kalkınma ağı 

faaliyetlerine katılım 

en az 4                    

(en az 12 kişi) 

Animasyon / 

Kapasite geliştirme 

 


