
 YAPACAKLARIMIZ 

 Halka açık ve denetimi esas alan şe�af, denetlenebi-
lir, rantı değil, yeterli ve eşit hizmeti amaçlayan, halkın 
demokratik karar alma yeteneğini geliştiren, meclisler-
le yöneten, eşitlikçi, demokratik, katılımcı, çağdaş 
belediyecilik
 Dersim merkez, ilçe, belde ve köylerdeki tüm 
belediye ve muhtarlıklarla, ayrım yapmadan ortak 
çalışmalar yürüten; Dersim’i insan onuruna yakışan, 
çağdaş bir kent yapan belediyecilik
     Halkla iletişim kuran, her ailenin ekonomik, eğitim, 
sosyal yaşam sorunları için çalışmalar yapan ve halkla 
birlikte bu sorunlara çözüm üreten, iletişimi güçlü bir 
belediyecilik 
  
 Yol, kanalizasyon vb. altyapı sorunlarını, ilgili kurum-
larla planlayarak çözen, Dersim’de katı atık sorununu 
tüm ilçe, belde ve köylerle ele alan, yapılan çalışmalarla 
Dersim’de çöp sorununa son veren, dünyada çevre 
temizliğine örnek bir kent hede�eyen belediyecilik

 Tüm Dersim ve ilçelerinde iklime uygun mimari 
yapıyı savunan, yeşil alanları, bulvarları, sokakları, 
evleri ile yaşanılabilir bir kent mimarisi için önümüzde-
ki elli yılı hede�eyen; mimar ve mühendis kurumlarıyla 
imar projelerini geliştiren belediyecilik 
 
     Dersim Merkezde araç park sorunu için çözüm 
üreten belediyecilik
 
     İşçilerin ve emekçilerin haklarını savunan, istihdam 
için çalışmalar yapan, emek örgütleri olan sendika, 
kooperatif, meslek örgütleri vb. kurumlarla ortak 
çalışmalar yapan, emekten ve emekçiden yana olan bir 
belediyecilik

 Çiftçilerimizin ve küçük üreticinin emeğine sahip 
çıkan, tekeller ve tüccarlar karşısında ürünleri değerine 
uygun alan ve tüketiciye sunan, çiftçileri üretime teşvik 
eden; tohum, mazot, arı ve hayvan desteği veren 
belediyecilik 
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 Üretim ve tüketim kooperati�eri ve birliklerle her 
türlü zehirden ve hibrit tohumdan uzak durarak, yerli 
tohuma, hayvanlarına, toprağına, suyuna, doğasına 
sahip çıkarak Dersim’i doğal üretimde güven veren bir 
seviyeye getiren belediyecilik
 
 Üretim atölyeleri ve fabrikaları kuran, kooperati�eri 
yaygınlaştırarak işler hale getiren, turizmi teşvik eden, 
ekonomik yatırımlarla binlerce insana istihdam alanı 
yaratan bir belediyecilik
 
 Çok dilli, çok kültürlü belediyecilikle anadillerimizin 
gelişmesi ve kullanılması için akademileri ve eğitimcile-
ri destekleyen, kurumsal çalışmalar yapan belediyecilik

 İnançlar arasında yapılan ayrıma karşı çıkan, ibadet-
haneler, ziyaret ve inanaç yerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı 
olan, katkı sunan belediyecilik
 
 Sağlık hizmetlerinde yetersiz olan tüm altyapının 
çözülmesi için yetkili kurumlarla çalışmalar yürüten, 
ihtiyacı olan insanlara sağlık desteği sunan bir beledi-
yecilik
 
 Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar, eğitimin 
her aşamasındaki öğrencilere, ayrım yapmadan yaratı-
lacak olanaklarla burs ve eğitim desteği veren, öğret-
men, öğrenci, veli ve ilgili kurumlarla öğrencilerin 
sorunlarını çözen belediyecilik 

 Ulaşım sorununu tüm ulaşım kooperati�eri ile 
planlayarak halkın çıkarına göre çözen belediyecilik  
     
     İçilebilir su kaynaklarına erişimin temel bir hak 
olduğundan hareketle Dersim ilçe, belde ve köylerinde 
bu konuda yaşanan sorunların çözümü için çalışma 
yürüten, ilgili kurumlarla su depoları, arıtma tesisleri, su 
kaynakları, su dağıtım ve depolama altyapısının gelişti-
rilmesi için projeler üreten ve sorun çözen belediyecilik.
 
     Gerekli altyapı, istihdam ve yaşam alanları yaratarak 
geriye dönüşleri teşvik eden, ihtiyacı olan insanlara 
konut yapımında koşullara uygun olarak katkı sunan 
bir belediyecilik 
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 Temel bir hak olan iletişimde, koşulu olmayan tüm 
insanların yararlanacağı ortak internet kullanım alanları 
yaratan belediyecilik 
 
 Tarihi dokuyu koruyan, Dersim merkez, yedi ilçe, belde 
ve köylerinde var olan tarihi yapıları ilgili kurumlarla 
ortaklaşarak restore eden, tarihi inanç yerlerine gerekli 
katkıyı sunan, doğal güzellikleri tahrip etmeden halka 
açan, Dersimi bir turizm kenti yaparak dünyaya tanıtan 
belediyecilik
 
 Tarihine, doğasına, inancına, kültürüne, üretimine 
ilişkin arşiv ve müze çalışması yapan belediyecilik

 Spor tesisleri, kültür merkezleri, yüzme havuzları, gezi 
ve bisiklet parkurları, sinema ve tiyatro salonları, piknik 
alanları, yeşil alanlarıyla bir kültür kenti hede�eyen 
belediyecilik
 
 Çocuklar için kreşler açan, çocuk parkları yapan, sağlık 
ve eğitim destekleri sunan, çocuklar için iç ve dış geziler 
planlayan, geleceğe katkı sunan bir belediyecilik 
 
 Kadınların yönetimde eşit temsilini sağlayan, ücret 
ayrımına karşı çıkan, üretim ve tüm yaşam alanlarında 
söz sahibi olmaları için çalışan, kadınların kendilerini 
geliştirdiği çalışma atölyeleri kuran, kadına yönelik 
şiddet ve diğer konularda toplumun eğitilmesi için 
kurumsal çalışmalar yürüten, 8 Mart vb. kadınlara özgü 
günleri resmi tatil olarak gören, kadına ilişkin politikalar-
da kadın kurumlarının söz, yetki, karar sahibi olduğu bir 
belediyecilik  
     
     Engellilere, yaşlılara pozitif ayrımcılık uygulayan, 
ulaşım, barınma, sağlık, sosyal yaşam alanlarında çözüm-
ler üreten engelleri kaldıran belediyecilik
 
 Gençlerin gelişimine katkı sunan, madde bağımlılığıy-
la mücadele eden, gençlik sorunlarında gençlik örgütle-
riyle birlikte karar alan, işsizlik, eğitim, sosyal yaşamda 
gençlere katkı sunan bir belediyecilik 

 Toplumda ötekileştirilen LGBTİ+’ların yönetim ve 
üretimde haklarını koruyan bir belediyecilik 
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 Doğa tahribatını suç olarak gören, ekolojik dengeyi 
koruyan, barajlara, madenlere, HES’lere, zararlı zirai 
ilaçlara, yangınlara karşı önlem alan, derelerine, toprağı-
na, ormanına, tüm canlılara, geleceğine sahip çıkan, 
ekoloji kurumlarıyla ortak projeler üreten ve uygulayan 
bir belediyecilik
     Avcılığa karşı çıkan, sokak hayvanlarının sağlık, 
barınma, beslenme sorunlarına duyarlı olan, hayvan 
hakları kurumları ile projeler yaparak uygulayan bir 
belediyecilik
 
 Belediye sınırları dışında kalan köylerin imar, yol, su, 
kanalizasyon, çöp, sulama kanalları, gölet vb. sorunlarını 
muhtarlar, belediyeler ve ilgili kurumlarla ortak ele 
alarak, il özel idareler üzerinden çözen, ilimize ayrılan 
bütçenin il genel meclisinde adaletli paylaşımı için çaba 
sarf eden belediyecilik

 Hastasına, cenazesine, yeni doğan çocuklarına katkı 
sunan belediyecilik
 
 Dersim’e yönelik her konuda işin uzmanlarıyla çalışan, 
meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, üretim 
birlikleri, ekoloji kurumları, hayvan hakları kurumları, 
demokratik kurumlar, inanç kurumları ve ilgili tüm 
kurumlarla ortak çalışarak karar alıp iş yapan belediyeci-
lik 
 
 Şairine, sanatçısına, aydınına, bilim insanlarına sahip 
çıkan ve onların Dersime katkı sunması için akademiler, 
kültür evleri, çalışma koşulları ve olanakları yaratan bir 
belediyecilik
 
 Dayanışma kültürünü geliştiren, meclislerle çalışma 
yürüten, gerektiğinde belediye başkanını görevden 
alabilen, ben değil biz diyen bir belediyecilik
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     Aşiretçilik, grupçuluk, ezbetçilik yapmayacağız. 
 Halkın sorunlarına duyarsız kalmayacağız. 
 Halka rağmen karar almayacağız.
     Belediye başkanı ile halk arasına mesafe koymayaca-
ğız

 


