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1.GİRİŞ  
 
Toplumlar yüzyıllar boyunca, insanlığın gelişimini salt iktisadi kalkınmaya bağlamışlar, yani yalnızca 
üretim ve tüketim kalıplarındaki artış ve değişimi temel alan bir anlayışı benimsemişlerdir. Bununla 
birlikte zaman içerisinde, yalnızca iktisadi kalkınmayı esas alan anlayışın söz konusu gelişimi 
sağlamadığı, insanlığın refahını artırmadığı, iktisadi kalkınma ile birlikte sosyal ve çevresel bir takım 
amaçların da kendi arasında dengeli bir biçimde hayata geçirilmesi gerektiği görülmeye başlanmıştır. 
Bu bağlamda ve nihai olarak yine görülmüştür ki kalkınma ekseninde beliren bu değişim, ekonomik 
temelli ve klasikleşmiş bir kalkınma anlayışı yerine sosyal ve çevresel bir takım ölçütlere dayalı olarak 
değerlendirilmesi gereken ve sürdürülebilirliği odak noktasına koyan bir kalkınma anlayışının 
önemsenmesi gerektiğini gözler önüne sermiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın başlıca eylem alanları 
çevre, ekonomi, yönetsel-kurumsal yapılanma ve sosyal değerlerdir. Çeşitli uygulamalar sonucu 
ortaya çıkan anlayışla sürdürülebilir kalkınmanın ilkeleri olarak yaşana bilirlik, yaşam kalitesi, adalet, 
entegrasyon, sorumluluk, katılma ve yetkilendirme; koşulları olarak da demokrasi-katılımcılık, uzun 
dönemli vizyon, tutarlılık-kararlılık, önceliklerin belirlenmesi, sosyal ve ekonomik maliyetlerin ortak 
paylaşımı, eğitim ve duyarlılık, işbirliği ve yönetişim ile nicelik yerine niteliğe önem verilmesi genel 
kabul görmektedir. Sürdürülebilir kalkınma uygulama düzeyinde küreselden yerele çok farklı 
ölçeklerde hayat bulabilmektedir. Ancak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda özellikle toplumsal ve 
çevresel bir temele dayandığı düşünüldüğünde sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeyde uygulanması 
büyük bir önem arz etmektedir. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmanın verimli ve etkin biçimde 
uygulanmasını kurumsal düzeyde amaç edinen en önemli kurumlardan birisi kentsel oluşumdur. Bu 
nedenle Kent Ekonomik Kalkınma ve Dayanışma Birliği, hem bir kentin sorunlarına çok yönlü ve 
katılımcı bir yaklaşımla çözüm bulabilen dinamik yapısı, hem de belirgin olarak, o kentin kalkınma 
önceliklerine uygun bir takım kararların alınmasındaki belirleyici rolü yerel sürdürülebilir TUNCELİ 
KENT EKONOMİK KALKINMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ sayesinde yerel düzeyde sürdürülebilir 
kalkınmayı gerçekleştirebilmek açısından büyük bir öneme sahiptir. Tunceli Kent ekonomik kalkınma 
ve dayanışma birliği ise gerek yapılanma gerekse de uygulama süreçleri itibariyle dikkati çeken bir 
örnektir. Tunceli Kent Ekonomik Kalkınma ve Dayanışma Birliği’nde ortak yaşam bilincine, kent 
kimliğini ve kültürünü korumaya, kent kaynaklarının kullanımı ve çevreyi korumaya böylece doğrudan 
ve dolaylı biçimde yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bileşenlerini destekleyici girişimlerde 
bulunulacaktır. Bu çalışmalarda öncelikle kalkınma, yerel kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma 
kavramlarına ayrıntılı biçimde değinilip sürdürülebilir kalkınmanın temel ilke ve bileşenleri 
vurgulanacaktır. Kent ekonomik kalkınma ve dayanışma konseyi ulusal ve uluslararası düzeyde 
temelleri ifade edilecek sürdürülebilir kalkınma ilke ve bileşenlerinin aralarındaki ilişki gösterilmeye 
çalışılacaktır. Son bölümde ise Tunceli kent ekonomik kalkınma ve dayanışma birliği özelinde 
sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesine yönelik ne tür girişimlerde bulunulduğu; şayet bu 
konuda halen bir takım eksiklikler veya uygulama hataları varsa bunların giderilmesi için neler 
yapılması gerektiği ortaya konmaya çalışılacaktır.Kalkınma kavramı köken itibariyle iktisadi bir 
yaklaşımla tanımlanmış ve uzun yıllar, bu yaklaşımın da bir yansıması olarak, ülkelerin iktisadi açıdan 
gelişimini merkeze koyan bir çerçevede hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenledir ki kalkınma 
kavramı temelde, gelişmiş ülkelerin elde ettiği ve daha da iyi hale getirmeye gayret gösterdiği, az 
gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerin ise henüz tam olarak ulaşamadıkları ancak ulaşmak için 
uğraştıkları bir gelişmişliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte kalkınma kavramının 
amacında zaman içerisinde bir takım değişiklikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim geleneksel 
dönemde gelişme uğruna her şeyin feda edilebilmekteyken modern dönemde kalkınma süreci 
sorgulanmasına rağmen yine de her konuda sınırsız bir serbestlik söz konusudur. Günümüzde ise bu 



konuda belli sınırlar netleşmiştir, toplumla ve çevreyle de uyumlu bir kalkınma anlayışından 
bahsedilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla artık kalkınma kavramı ile “ülkenin ekonomik, toplumsal ve 
siyasal yapılarının değişerek insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve giderek toplum 
refahının artması” olarakİfade edilmektedir. Bu gerekçeler ile artık kalkınma anlayışının temelinde 
ekonominin yanı sıra, aynı zamanda sosyal, kültürel, çevresel bazı etkenlerin de yattığı açıkça 
görülmektedir. Kalkınma kavramının içeriğinde ve amacında zaman içerisinde ortaya çıkan değişim, 
kendisini kalkınmanın uygulama ölçeğinde de göstermiştir. Daha önceleri küresel ve ulusal alanda 
yoğunlaşan kalkınma uygulamaları; daha sonra, ulus-içi ölçeklerde yani bölgesel ve daha da önemlisi 
yerel düzeyde hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yerel kalkınma, “bölgede, yerelde ya da yörede 
mevcut olan doğal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve beşeri kaynakların kullanılması yoluyla yerel 
düzeyde sunulan fırsatları, yerel aktörlerin katkısıyla azamiye çıkarmak” şeklinde tanımlanabilir. Yerel 
kalkınmanın temelinde “ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişmeyi, ulusal ve uluslararası sermaye ile 
bütünleşme başarısının düzeyine bağlayan anlayış” bulunmaktadır. Bununla birlikte yerel kalkınma, 
insan odaklılığa, eşitlikçilik ve kapsayıcılığa ve son olarak da çok boyutluluğa vurgu yapmaktadır. 
Nihayet, kalkınma kavramının içerik, amaç ve ölçeğinde meydana gelen değişim, kalkınmanın 
günümüzde yerel düzeyde ve bahsi geçen ilkeler doğrultusunda daha etkin bir şekilde 
uygulanabileceğini göstermektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı ise farklı açılardan yaklaşılıp 
tanımlanabilen bir kavramdır. Kent bilim Terimleri Sözlüğü ’ne göre sürdürülebilir kalkınma, Tunceli 
Kent Ekonomik Kalkınma ve Dayanışma Birliği’nde ortak yaşam bilincine, kent kimliğini ve kültürünü 
korumaya, kent kaynaklarının kullanımı ve çevreyi korumaya böylece doğrudan ve dolaylı biçimde 
yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bileşenlerini destekleyici girişimlerde bulunulacaktır. 
Sürdürülebilir kalkınma kavramı üç etken çerçevesinde şekillenmektedir. Bunlar çevresel, ekonomik 
ve sosyal etkenlerdir. Mal ve hizmet tüketimini artırmak yoluyla insan refahını geliştirmeye yönelik 
uyumlaştırma çabaları sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutunu göstermektedir. Temel olarak, 
ekolojik sistemin bütünlüğü ve esnekliğinin korunmasına odaklanılması, sürdürülebilir kalkınmanın 
çevresel boyutunu oluştururken sosyal boyut ise temel olarak insan ilişkilerinin zenginleştirilmesi ve 
kişi ve grup isteklerinin başarılması sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutuna vurgu yapmaktadır.  
Sürdürülebilir kalkınmanın yerel düzeydeki yansımaları, kalkınma anlayışının mümkün olduğunca 
yerelde, insan odaklı, insan yaşamına dair her konuda ortaya çıkan bir gelişmişlik durumuna atıf 
yapmaktadır. Bu noktada tüm bireylere eşit yaklaşan, kapsayıcı bir yerel sürdürülebilir kalkınma 
uygulamasının belli bir sürece bağlı ve belli aşamalardan geçerek uygulanabilir hale geleceği 
görülmektedir. İlk aşama yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bilincinin oluşturulması ve buna 
yönelik kaynakların tespitinin yapıldığı sosyo-yerel sürdürülebilir TUNCELİ ESNAF VE SANATKÂRLAR 
OPDALARI BİRLİĞİ KENT EKONOMİK KALKINMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ ekonomik analizin birinci 
aşamasıdır. İkinci aşama, merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları ve diğer kesimlerin 
kalkınma sürecine yönelik olarak uzlaşmasını ve neticesinde de ilgili kesimlerde süreci sahiplenme 
duygusunun sağlanmasıdır. Üçüncü aşama, iç ve dış çevre analizleri yoluyla yerel düzeyde 
sürdürülebilir bir kalkınma stratejisinin belirlenmesidir. Son aşama ise belirlenen kalkınma 
stratejilerinin uygulanmasıdır. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda “geniş çaplı kent 
vizyonunun geliştirilmesi”, “bir katma değer olarak, entegre bir yaklaşımın benimsenmesi”, “kalıcı 
etkiye ulaşmak için yatırım ve finansman”, “güçlü yerel ve bölgesel ortaklıklar oluşturma”, “bilgi 
sermayesine odaklanmak, deneyim ve değişimi sağlamak süreçleri izlemek” gibi sürdürülebilir 
kalkınmanın yerelde ve kent düzeyinde gerçekleştirilmesi için bir takım unsurlar tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak görülmektedir ki yerel sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ile yerel 
kalkınmanın bir bileşenidir. Yerel sürdürülebilir kalkınma, yerel düzeyde kalkınmanın sağlanması için 
kaynakların en etkin şekilde kullanıldığı, yerel potansiyellerin kalkınma sürecine kanalize edildiği 
ancak bunlar yapılırken de toplumsal boyutu göz ardı etmeyen ve insanı temel alan, yerel düzeyde 
tüm kesimlerin katılımını öngören, yalnızca ekonomik değil, çevresel kaygılar da gözeten bir kalkınma 
anlayışıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamalarının Bir Aracı Olarak Kent Ekonomik Kalkınma ve 
Dayanışma Birliğidir.  
 
 



 
2. AMAÇ 
Tunceli Kent Ekonomik Kalkınma ve Dayanışma Birliği’nde ortak yaşam bilincine, kent kimliğini ve 
kültürünü korumaya, kent kaynaklarının kullanımı ve çevreyi korumaya böylece doğrudan ve dolaylı 
biçimde yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma bileşenlerini destekleyici girişimlerde bulunulacaktır. 
3.GÖREVİ 
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik bilincinin geliştirilmesini, çok 
ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 
b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel 
stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın 
oluşturulmasını sağlamak, 
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek 
nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak, 
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin 
belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak, 
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı 
sağlamak, 
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak, 
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve 
yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek, 
h) Kent birliği toplantılarında oluşturulan görüşlerin,  ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak, 
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent birlikleri ile ülkemizde kent birliklerinin gelişmesine ve 
sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak, 
k) Kent birliklerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak. 
l) Mali yapı oluşturularak personel istihdamı ve ofis açılabilir. 
m) Amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, tesisler kurabilir, üretim 
yapabilir. Ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.  
 
 
4. İŞLEYİŞ 
a) Sekretarya görevi Tunceli esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından yürütülür. Alınan kararların, 
kamuya mal edilme) Mali yapı oluşturularak personel istihdamı ve ofis açılabilir. 
f) Amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, tesisler kurabilir, üretim 
yapabilir. Ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.  
sini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder. 
b) Toplantılar Tunceli esnaf ve sanatkârlar odaları birliği ve üyelerin gördükleri lüzum üzerine her 
zaman yapılacaktır. 
c) Toplantıda kararlar üyelerin salt çoğunluğuyla alınacaktır. 
d) Yürütme Kurulu Üyeleri kent ekonomik kalkınma ve dayanışma üyeleri tarafından seçilir. 
 
 
5.ÜYELER:  
Üyeler Aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur: 
a) Vali veya temsilcisi, 
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi, 
c) Vali tarafından belirlenecek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 
d) Üniversite Rektörü veya temsilcisi, 
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 
f) Muhtarlar veya kendi aralarında seçecekleri temsilcileri, 
g) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların 



temsilcileri, 
h) Kent ekonomik kalkınma ve dayanışma kurumlarının başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri, 
I) Üye olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, dernekler, şirketler ve kişiler üyelerin ortak kararıyla 
belirlenecektir 
 
20.04.20220 
Yönetim kurulu adına 
Hıdır BELİCE  
Başkan 
 
 
 
 
 
 
 
 


