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PAYLAŞIM, 317
AMSTERDAM, HOLLANDA - ÖZEL PARK YERLERINI KIRALAMA, 320
AMSTERDAM, HOLLANDA - İŞLETMELER ARASI PAYLAŞIM PLATFORMU, 321
ZARAGOZA, İSPANYA - İŞ BİRLİĞİ OKULU, 322
SİDNEY, AVUSTRALYA - PAYLAŞIMLI ŞEHİR DOLAPLARI, 323
BOLONYA, GYOR, KORTRIJK, SELANİK, TRENTO, VENEDİK - AİLELER PAYLAŞIYOR PROJESİ, 324
BREMEN, ALMANYA - ARABA PAYLAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI, 325
BERLİN, ALMANYA - ÜCRETSİZ PAYLAŞIMLI KARGO BİSİKLETLER, 326

DELHİ, HİNDİSTAN - MODÜLER OKUL, 352
SPRINGFIELD, ABD - VATANDAŞ KATILIMIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM, 353
LİLLE, FRANSA - NEHİR ISLAHI VE BÖLGENİN CANLANDIRILMASI, 354
KAYNAKÇA, 356
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KEMAL
KILIÇDAROĞLU
Türkiye; karar yetkilerin bir kişinin
elinde toplandığı, kuvvetler ayrılığı
ilkesinin tahrip edildiği, TBMM’nin
ülke yönetimindeki etkisinin büyük
ölçüde ortadan kaldırıldığı bir
otoriterleşme sürecinden geçiyor.
18 yılın sonunda ülkeyi bir sorunlar
yumağına çeviren siyasal iktidar;
ekonomi, demokrasi ve toplumsal
barışın en önemli unsurlarından
biri olan yerel yönetimlerin de
alanını daraltıyor, vatandaşların
hizmete erişimini zorlaştırıyor hatta
engelliyor.

Oysa vatandaşlar yaşadıkları kentin
belediyesinden hizmet almalı, belediye de verdiği
hizmetin sonuçlarından memnuniyet duymalıdır.
Yerelde verilen hizmetin; kolaylık, düşük maliyet
ve yerelde istihdam yarattığı da unutulmamalıdır.
Nitekim demokrasisi gelişmiş ülkelerde belediye
sayılarının daha fazla, yetkilerinin daha geniş
ve finansal yapılarının da daha güçlü olması bu
nedenledir.
Bu ülkelerde belediye başına düşen kişi sayısı
10 binin altına inerken, Türkiye’de belediye
başına ortalama 60 bin kişi düşüyor. İktidarın
yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlandıran ve
belediyeleri finansal olarak kendine bağımlı hale
getiren bu tutumunun, toplumsal bir faydası
olmadığı gibi, merkezi hükümeti de altından
kalkması imkânsız bir yükle baş başa bırakıyor.
Daha da ötesi, demokrasi ve hukuk dışı kayyum
politikası uygulamalarıyla seçmen iradesini yok
sayıyor.
Halkımız, siyasi iktidarın, ülkemizi içerde ve
dışarıda zayıflatan bu politikalarına karşı tepkisini
son yerel seçimlerde gösterdi. Millet İttifakı’nın
ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bir coğrafi
alanda elde ettiği başarı, bu açıdan önemli bir
dönüm noktasıdır.
Halkın iradesine saygı duymayarak, seçim
sonuçlarını içine sindiremeyen siyasi iktidar,
belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için
elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam ediyor.
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Ancak bu demokrasi ve hukuk dışı
girişimlere rağmen belediyelerimiz, tüm kara
propagandaları boşa çıkardı. Özellikle pandemi
sürecinde, merkezi yönetimin halkımıza
veremediği hizmetleri CHP’li belediyelerimiz
üreterek, belde halkına sundular.
Şunu herkesin bilmesini isterim. Daha yolun
başındayız. İlk genel seçimde dostlarımızla
birlikte iktidar olacağız. Ancak bu süreçte,
belediyelerimize de çok önemli sorumluluklar
düşüyor. Belediyelerimiz, halkımızın derdine
derman olan hizmetlerini büyütmek ve her
alanda başarılı olmak zorundadırlar. Yeni bir
anlayışla, halka hesap vermeyi onurlu bir görev
sayan anlayışla hizmet vermeyi sürdüreceklerdir.
Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur.
Bu kapsamda; 37. Olağan Kurultayımızda kabul
edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin
12. Maddesi’nde halkımıza, yeni bir merkez-yerel
dengesi oluşturacağımızın sözünü vererek, şöyle
diyoruz:
“Merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel
yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme
kapasitesi birleştirilerek, hizmetin vatandaşa
daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşması
sağlanacaktır. Bu bağlamda; yerel yönetimlerin
gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son
verilip, seçimle gelen belediye başkanlarının,
ancak seçimle gidecekleri güvence altına
alınacaktır.”

Beyannamemizdeki bu maddenin ışığında,
iktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel
yönetim politikalarını somut olarak belirlemek
amacıyla Yerel Yönetimler Politikası Belgesi’nin
hazırlanması çalışmalarına da başladık. Bu
çalışmamızı da kısa süre içinde tamamlayarak ve
madde madde halkımızın bilgisine sunacağız.
Değerli belediye başkanı arkadaşlarım;
Dünyadaki belediyecilik tecrübesinin ve
uygulama alanlarının değişimini görebilmek,
farklı aktörlerle iş birliği yaparak yeni uygulama
modellerini hayata geçirebilmek adına dünya
kentlerini yakından izlemek önem arz ediyor.
Bu kapsamda, başarılı hizmetlerinize katkıda
bulunması amacıyla, Dünya Kentlerinden
“İlham Veren Proje Uygulamaları” isimli bu
çalışma sizler için hazırlandı. İkinci yüzyılda
demokrasinin inşasına katkıda bulunacak örnek
projelerinize ilham olmasını umuyor, hepinize
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı
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TUNÇ SOYER

Yerel yönetimler; devletin yereldeki
temsilcisi, hizmetleri yerel düzeyde
kendi sorumluluğu doğrultusunda
yerine getiren halka en yakın yönetim
birimleridir.

SODEMSEN bünyesindeki tüm belediyelerimiz;
bu rolünün bilinci ve sorumluluğunda, demokrasiyi
yaşamın tüm kılcallarıyla buluşturmak, şeffaflık ve
halkın katılımını sağlayarak ülkemiz ve tüm dünyaya
ilham vermeyi hedefleyen bir yönetim anlayışıyla
hareket ediyor.

Yerel yönetimlerin güçlü olduğu bir
ülke, kamu hizmetlerinin etkin ve
etkili şekilde halka sunulmasının
yanında, yurttaşların yönetime
katılımını mümkün hale getirerek
demokrasinin kurumsallaşmasını
sağlar.

Sadece yönettiğimiz kentler ve Türkiye’deki gelişmeleri
değil, küresel tüm gelişmeleri takip ederek dünyanın
tüm kentleriyle ilişki kuran, yerel değerlerimizi ve
demokrasiyi evrensel boyutlara taşıyan bir vizyonu
benimsiyoruz.

Yereller, pek çok kimliği, toplumsal
kesimi, farklı görüş ve kültürleri
içerisinde barındırır. Yerel yönetimler;
bu farklılıkların, kendini yaşadıkları
yerlerde söz sahibi ve “eşit yurttaş”
olarak görmeleri, karar süreçlerine
katılım sağlamaları ve dünya ile
bağ kurabilmeleri için vazgeçilmez
bir role sahiptir.

Her geçen gün değişen ve dönüşen bir dünya
düzeninde; halkın gündemi ve bizden beklentilerini,
eski alışkanlıklar ve mevcut anlayışlarla okumanın
doğru olmadığını çok iyi biliyoruz. Zira toplum; siyasi
ve idari yönetimlere kıyasla çok daha hızlı dönüşüyor.
Bu değişim karşısında; halka en yakın temas eden
yerel yönetimler olarak bu değişimi iyi okumak,
dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve çağı yakalamak
mecburiyetindeyiz. Dünya kentleriyle ilişki kurarak
kamusal sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiren
bir yönetim anlayışının, bizler için bir tercihten ziyade,
zaruret olduğunu idrak etmiş durumdayız.
Yerelden yükselen bir refahın mücadelesini verirken,
kentlerimizi içine kapanmayan, ülkemiz ve evrensel
değerlerle bütünleştiren bir yaklaşımı benimsiyoruz.
Çünkü görüyoruz ki günümüzde kentlere yüklenen
sorumlulukların üstesinden gelmek; ancak dışarıya
açık, başka kentlerle ve toplumlarla konuşabilen,
sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler kurabilen ulusal
ve küresel ağlarla mümkün. Sosyal ve demokratik
belediyeciliğin özünde olan da budur.
Bu çerçevede yönettiğimiz kentlerdeki tüm meseleleri;
emekçiler, işverenler, kamu kurumları, meslek odaları,
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akademisyenler ve sivil toplum temsilcileriyle
ortaklaşarak çözmeye ve ‘ortak gelecek’ iddiasını
güçlendirmeye gayret ediyoruz.
Ülkemizde her geçen gün daha da daralan kamusal
ve siyasal alanı, kutuplaşma ve ayrışmayı, toplumsal
müşterekleri genişleterek ve demokrasiyi güçlendirerek
sağlayabiliriz. Özelde kentlerin, genelde ülkemizin tüm
sorunlarının çözümü için demokrasiye; ekmek kadar,
su kadar ihtiyacımız var. Demokrasiyi güçlendirmek
için ise, ortak akla ve yerelden merkeze, yani tabandan
tavana doğru bir ilişki kurmamız gerekiyor.
31 Mart 2019 seçimleri, ülkemizde artarak devam
eden sorunlar karşısında yeni bir yönetim anlayışının
gerekliliğini ortaya koymuş, halkımızın takdiriyle bu
değişim yerel yönetimler düzeyinde gerçekleşmişti.
Yalnızca bir buçuk yıl içerisinde yurttaşlarımız, sadece
belediyecilik anlayışında gerçekleşen bu değişimin
somut karşılığını toplumsal olarak tecrübe etti.
Nitekim ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz,
küresel pandemi ve en son İzmir Depremi, gururla
ifade etmeliyim ki; yerel yönetimlerimizin sadece yol,
su, altyapı gibi hizmetlerle sınırlı kalmadığını ve ulusal,
uluslararası krizler karşısında kamuoyu tarafından
takdir ile izlenen başarılı bir yönetim anlayışı
sergilediğimizi ortaya koydu.
Dünyadaki kentlere kıyasla merkezi bütçe gelirlerinden
çok kısmî bir pay almasına ve bu krizler nedeniyle
azalan gelirlerimize rağmen tüm üye belediyelerimiz,
olağanüstü çaba ve özverili çalışmalar sergiledi.
Pandemide ve İzmir Depremi’nde yerel yönetimlerimiz;
tüm imkânlarını seferber etmekle kalmadı, kısıtlı
bütçesi ve imkânlarına karşın merkezi idareleri
dâhi aşacak düzeyde bir koordinasyon ve özgün
yöntemlerle, halkın sorunlarına hızlıca çözümler üretti.

Üzerinde yaşadığımız toprakların en kadim kültürü
olan toplumsal dayanışmayı; hem kent yönetimlerimiz
arasında, hem toplumsal dinamikler içerisinde
çoğaltarak yönettiğimiz kentlerdeki yurttaşlarımızın
dertlerine derman olduk, olmaya da devam ediyoruz.
İkinci Yüzyıl’da Cumhuriyetimizi “demokrasi” ile
taçlandırma gayemiz, bizim en önemli rehberimiz.
Çünkü bu gaye, sosyal ve demokratik belediyeciliğin
tohumlarını ektiği tüm bu süreçleri; ülkemizde kangren
hale gelen sorunlarımızın çözüleceği, refahın artacağı,
adalet, eşitlik ve demokrasinin köklü bir biçimde ikâme
edileceği yeni bir yönetim anlayışına taşıyor.
Halkın talep ve beklentilerine cevap verebilmek,
ortak geleceğimizi güvenle inşa edebilmek için
partimizin “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nde yer
aldığı gibi; merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkisini
yeniden tanımlayarak güçlendirmek, demokrasi ile
taçlandıracağımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında,
şimdiye kadar yürüttüğümüz özverili ve etkin
çalışmaları, çok daha yukarılara taşıyacak.
Bu vesileyle, “Dünya Kentlerinden İlham Veren Proje
Uygulamaları” adlı çalışmanın, belediyelerimizin bu
zor süreçlerde yürüttüğü kıymetli hizmetlere dünya
kentlerindeki değerli tecrübelerden faydalanarak
önemli katkılar sağlayacağına ve ikinci yüzyılda
yürüteceğimiz güzel çalışmalara ilham vereceğine
yürekten inanıyorum.

Tunç Soyer
SODEMSEN Yönetim Kurulu Başkanı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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1. GİRİŞ
Dünya kentleri artan bir hızla sosyal, kültürel ve
ekonomik değişimlere uğruyor. Bu hızlı değişim,
kentin ve kentlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de
yeniden şekillendiriyor ve dünyadaki belediyecilik
tecrübesini dönüştürüyor. Belediyeler sürdürülebilirlik,
şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi temel
değerleri merkeze alan, kırılgan grupların erişimini
hesaba katan ve farklı aktörlerle işbirlikleri geliştiren
yeni tasarım ve uygulama modellerini hayata
geçiriyor. Hem vatandaşların değişen önceliklerini
anlamak ve hızlı yanıtlar üretebilmek hem de
dünyadaki belediyecilik tecrübesinin ve uygulama
alanlarının değişimini görebilmek adına dünya
kentlerini yakından izlemek önem arz ediyor.
Dünya Kentlerinden İlham Veren Proje Uygulamaları
kitabı, ulusal ve uluslararası kuruluşların, global
ağların ve gelecek projeksiyonu sunan araştırmaların
işaret ettiği öncelikli tematik alanları ele almak,
kentlerin dönüşen ihtiyaç ve beklentilere ürettikleri
yaygınlaşabilir ve ilham veren örnekleri derlemek
ve Türkiye’deki belediyecilik tecrübesine katkıda
bulunmak amacıyla hazırlandı. Kitapta ulusal ve
uluslararası kuruluşların önceliklendirdiği ve yerel
yönetimleri doğrudan etkileyebilecek eğilimler analiz
edildi, kentlerin ve kuruluşların bu öncelikli toplumsal
konulara yönelik yaklaşımları derlendi ve analiz edilen
yirmi yedi tematik alandaki yaklaşımı temsil eden
dünya örneklerine yer verildi. Örnekler seçilirken üç
farklı kriter gözetildi; birincisi hızla hayata geçirilebilir,
maliyeti düşük ve yerelleşme potansiyeli yüksek
projeler, ikincisi maliyet gerektiren ve orta-uzun
vadede hayata geçirilebilir projeler ve üçüncüsü
yüksel maliyetli ve uzun vadede planlanabilir vizyon
projeleri.
Kentlerin yönetim yapıları, gelir ve gider kalemleri,
yetki ve sorumluluk alanları değişiklik gösteriyor. Bu
bakımdan örnekler incelenirken birçok bakımdan
doğrudan uygulanabilir olamayacağını, olsa da
öncelikli olmayacağını unutmamak gerekir. Öte
yandan her bir örnek, tespit ettiği ihtiyaç alanı,
uygulama metodolojisi, ihtiyaca yanıt verme biçimi,
ilgili tematik alana yönelik ürettiği çözüm yaklaşımı
ve kurduğu işbirliği modeli gibi pek çok bakımından
ilham veren bir takım özellikler barındırıyor.

Örneğin geleceğin kentlerini tarif eden akıllı
şehir yaklaşımında, yol aydınlatmalarının araç
hareketliliğinden sağlanan enerjiyle karşılandığı
modeller yüksek altyapı gerekliliği ve kentin öncelikli
sorun alanlarının gerisinde kalması nedeniyle hayata
geçirilmeyebilir. Fakat bu örnek bizlere dünya
kentlerinin akıllı şehirler yaklaşımının neresinde
olduğuna dair fikir vermesi, yalnızca araçların değil,
yolların da akıllı hale geldiği bir geleceği tasvir
etmesi bakımından anlamlı bir vizyon sağlıyor. Bir
başka örnek katılımcı bütçeleme çalışmaları için
verilebilir. Belediye bütçesinin bir oranının vatandaş
katılımına bırakıldığı, belirlenen bu bütçe payı için
tüm uygulama ve tasarım kararlarını vatandaşların
verdiği katılımcı bütçeleme çalışmaları tüm dünyada
hızla yaygınlaşıyor. Kitapta da yer verilen bazı
katılımcı bütçeleme örneklerinde hem ayrılan
bütçe rakamı hem de vatandaşa ayrılan karar
alanı değişiklik gösteriyor. Öte yandan ana fikir,
vatandaşın belediye kararlarına katılımını artırmak,
diyaloğu, işbirliğini güçlendirmek ve hesap verilebilir,
şeffaf ve demokratik bir belediyecilik anlayışının
inşasına katkıda bulunmak. Bu türden bir örnekte
ana konu ayrılan bütçe payı ya da belediyenin bu
amaca yönelik benimsediği uygulama adımlarından
ziyade, vatandaşların kararlara katıldığı demokratik
bir belediyecilik anlayışına dair verdiği ilham.
Bu bakımdan dünya örneklerine yapılabilir veya
yapılamaz gibi tümüyle kabul eden veya tümüyle
reddeden bir gözle değil, kentlerin öncelikli toplumsal
konulara nasıl yaklaştığına dair ilham veren özellikleri
keşfeden bir gözle bakılması önem arz ediyor.
Kitaptaki öncelikli tematik alanların ve kent
örneklerinin projelere ilham olması dileğiyle.
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2. ÖNCELİKLİ ALANLAR
Kitapta yer verilen öncelikli tematik alanlar
belirlenirken, dünyanın sosyal, kültürel ve ekonomik
değişimine yön veren ulusal ve uluslararası
kuruluşların yaklaşımları, gelecek projeksiyonu sunan
global araştırmaların tarif ettiği eğilimler ve özellikle
yerel yönetimlerin bir arada olduğu uluslararası
ağların stratejik yaklaşımları incelendi. Kuruluşların
tematik alanlara yönelik yaklaşımları ve öncelik
alanları farklılık gösterse de bazı ortak değerleri
benimsedikleri ve geleceği bu değerler ışığında
planladıkları görülüyor. Bu ortak değerleri anlamak,
ikinci yüzyılda daha demokratik bir yerel yönetim
anlayışını inşa etmek açısından önem arz ediyor.
Bu bakımdan kitapta konu edilen temel tematik
alanlar belirlenirken, aşağıdaki 4 referans noktasının
yeni dönem öncelikleri, stratejik hedefleri ve ortak
değerleri incelendi, analiz edildi ve buradan hareketle
seçilen 27 tematik alan, dünya kentlerinden örneklerle
açıklandı. Öncelikli alanlar belirlenirken referans
alınan temel yaklaşımlar şunlardı:

1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
2. Ulusal ve Uluslararası Kaynak Kuruluşların
Ortak Öncelikleri ve Değerleri
3. Avrupa Komisyonu Stratejik Öncelikleri
4. Eurocities (Avrupa Şehirler Birliği)
Stratejik Hedefleri

2.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları (SKA)

Geleceğin trendlerini, öne çıkan ve çıkacak muhtemel
tematik alanları anlamak için ilk başvurulması gereken
adreslerden birini Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları (SKA)1 oluşturuyor. 2010 yılında
Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu eylem planı olan
Binyıl Kalkınma Hedefleri, son tarih olarak belirlenen
2015 yılına kadar hedeflere ulaşmak için yapılması
gerekenleri ana hatlarıyla belirleyen bir yol haritasıydı.
Bu ortak yol haritası, sürdürülebilirlik kavramının
zamanla genişleyen ve birçok toplumsal meseleyi
içine alan çatı bir kavrama dönüşmesinin başlangıç
adımlarından birini oluşturdu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Binyıl Kalkınma Hedeflerini
ilan etmesiyle hükümetler başta olmak üzere,
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, özel
sektör ve akademinin sıcak gündemi haline gelen
sürdürülebilirlik kavramı, günümüzde etkisini ve
kapsamını genişleterek kurum stratejilerinin ayrılmaz
bir parçası haline geldi. 2000’li yıllarda daha çok çevre
kavramı ile ilişkilendirilen sürdürülebilirlik, zamanla
tüm hedefleri, hatta ana kavram olan kalkınmayı
çerçevelendiren ve niteleyen bir çatı kavrama dönüştü.
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ardından Birleşmiş
Milletler 2015 yılında akademinin, sivil toplumun,
özel sektörün ve hükümetlerin katılımına açık ve
müzakereci bir yöntemle hazırlanan Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarını (SKA) ilan etti. 2015-2030 arasını
kapsayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsamını
genişleterek toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir
kentler, ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları gibi
konuları da ekonomik göstergeleriyle birlikte ele alan
daha kapsayıcı ve çatı bir aksiyon planı ortaya koydu.

1. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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Bu amaçlar, hükümetlerin, yerel yönetimlerin,
sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün
odaklanacakları bir alan, politika geliştirebilecekleri
bir çerçeve sundu.

2.2. Ulusal ve Uluslararası
Kaynak Kuruluşların Ortak
Öncelikleri ve Değerleri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve ulusal ve
uluslararası kuruluşların gündemlerine ve stratejilerine
yön veren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, dünya
kentlerinin de stratejik öncelik alanlarını yeniden
şekillendirdi. Türkiye ve dünyadan birçok kent,
stratejik planlarındaki her bir adımı, SKA’ların
sunduğu çerçeve ile ilişkilendirme ve ortak hedeflere
yönelik katkılarını görünür kılma yönünde önemli
adımlar attı.

Belediyeler için öncelikli konuları belirlerken
bakılabilecek bir başka adres ise ulusal ve uluslararası
kaynak kuruluşların genel stratejik hedefleri. Avrupa
Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi
uluslararası kaynak kuruluşları; vakıflar, büyükelçilikler
ve konsolosluklar gibi fon sağlayıcıların her biri
mevcut gündem ve stratejik planları doğrultusunda
hibe programlarını hayata geçiriyor. Her kuruluşun
kendi gündemi ve her çağrının özel kriterleri olsa
da bazı temel konular ve değerler açılan çağrıyla
doğrudan bağ kursun veya kurmasın, tüm hibe
kuruluşları tarafından önceliklendiriliyor. Bu bakımdan
ortaklaşılan kriterleri ve kavramları anlamak, yerel
yönetimlerin proje ve uygulama alanlarına dair
stratejik yaklaşımlarının oluşturulmasına katkıda
bulunuyor. Uluslararası kaynak kuruluşların önem
verdiği, stratejik yaklaşımlarında ve hedeflerinde
önceliklendirdiği temel ortak kavramlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir (alfabetik sırayla):

Kriterlerin ve öncelik alanlarının tamamına yakınını
içeren, toparlayan; devletlere, yerel yönetimlere, sivil
toplum kuruluşlarına, özel sektöre öncülük edecek
global bir çerçeve sunan Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları; kuruluşların esas aldığı, belki de en yaygın
ve en bilinen amaçlar ve değerler bütünü. 17 amaç
ve 169 hedeften oluşan SKA’lardaki her bir öncelik,
yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarıyla bağ
kuruyor. Öte yandan çeşitli uluslararası kuruluşların
stratejik planları ve öncelikleri incelendiğinde, bu 17
amaçtan özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İklim
Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler ve Barış, Adalet ve
Güçlü Kurumlar ve Amaçlar için Ortaklık başlıklarının
özellikle çatı başlıklar olarak ele alındığı anlaşılıyor.

AKTİF YURTTAŞLIK
Aktif yurttaşlık kavramı, özellikle Avrupa
Birliği ve bağlı kurumlarının gündemlerinde
son yıllarda oldukça öne çıkıyor. Aktif
yurttaşların, politik ve/veya politik olmayan
yollar aracılığıyla hem kendinin hem de
içerisinde yaşadığı toplumun bilgi, beceri, ortak
değerler ve motivasyonunu geliştirerek, toplum
hayatının kalitesini arttırması bekleniyor.2
Aktif yurttaşlığın; dayanışmaya, bariyerleri
aşmaya ve vatandaşların birbirlerine karşılıklı
bağımlılıklarının olduğunun anlaşılmasına
katkı sağlayacağı düşünülüyor ve katılımcı
demokrasinin işlemesi için temel bir gereklilik
olarak da görülüyor. Gönüllülük faaliyetlerinin,
aktif yurttaşlığın önemli bir elementi olduğu
düşünülüyor.3 Özellikle gençleri odağına
alan projelerde gönüllülük ve aktif yurttaşlık
kavramlarının ağırlıkla öne çıktığı görülüyor.

2. https://www.euca.eu/activecitizenship 3. European Economic and Social Committee, Active citizenship: for a better European society, 2012, s. 4-5.
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Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi
uluslararası kuruluşların çekirdek değerlerinden
birisini demokrasi oluşturuyor4. Listelenen
birçok stratejik öncelikle kesişen demokrasi;
barış, adalet, hukuk, insan hakları, iyi yönetişim,
şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramlardan
ayrı düşünülemeyen, çatı bir amaç olarak
ele alınıyor. Bu kavramların bir arada varlığı,
demokrasinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.
Uluslararası kuruluşlar, her ne alanda olursa
olsun, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri ve
verdikleri tüm hibe desteklerini, kısa ve uzun
vadede demokrasinin desteklenmesine katkı
sağlamak için gerçekleştiriyor.

KIRILGAN GRUPLAR

Kırılgan gruplar içerisinde bulunduğu/sahip olduğu
koşullar sebebiyle yoksullukla karşı karşıya kalma,
sosyal dışlanmaya maruz kalma, ayrımcılığa
uğrama, şiddet görme, ulusal ve küresel krizlerden
etkilenme risklerini, toplumun diğer fertlerine
kıyasla daha çok taşıyan grupları ifade ediyor.5
Kırılgan grup kavramı ilk kullanılmaya başlandığında,
dezavantajlı grupların hangileri olduğuna dair
oldukça kısıtlı bir literatür ve ortaklaşma söz
konusuydu. Mevcut literatürde ve kabulde ise,
kırılgan olarak nitelendirilen, kendi aralarında
kesişim noktaları bulunan onlarca gruptan söz
etmek mümkün. Bunlardan bazıları; kadınlar,
çocuklar, göçmenler, azınlıklar, engelliler, yaşlılar,
gençler, LGBTİ+’lar olarak sıralanabilir. Kişilerin/
grupların çoklu dezavantaja sahip olduğu durumlar
ise güncel bir tartışma alanını oluşturuyor. Bir kişi;
engelli, yaşlı bir göçmen olabilir; böyle bir kişinin/
grubun toplum hayatında karşı karşıya kaldığı
sorunlar, diğer gruplara kıyasla daha fazla. Bu
bakımdan grupların, toplumsal hayatta tek bir
dezavantajının olduğunu varsaymak yerine iç içe
geçmiş çeşitli dezavantajlara sahip olduklarını
görmek önem arz ediyor. Uluslararası ve ulusal
kuruluşlarının yakın dönemde hayata geçirdiği
programlar incelendiğinde, kırılgan grupların
sosyal hayata ve istihdama katılımlarının oldukça
önceliklendirildiği ve çoklu dezavantaja sahip
grupların önemle vurgulandığı görülüyor.

DİJİTAL ÇAĞA UYUM
(DİJİTALLEŞME)

Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 yılları için
belirlediği 6 öncelikten birisi olan dijitalleşme,
yakın dönemde ulusal ve uluslararası
kuruluşlarının en çok gündem edindiği
alanlardan birini oluşturuyor. Dijitalleşme,
dijital çağa uyum dendiğinde akla internet
kullanımının yaygınlaşması, dijital pazarlama
ve e-ticaretten yapay zekaya ve veri analizine
uzanan birtakım konular ve alanlar geliyor.
Uluslararası kuruluşlar özellikle verilerin
korunması ve veri stratejisi, endüstrinin
dijital dönüşümü, dijital teknolojilerin etkisi
alanlarını merkeze alıyor 6,7.
Gelişen teknolojinin, özellikle istihdam
alanında nasıl değişimler yaratacağı,
bu değişimlerin nasıl göğüsleneceği, iş
gücünün nasıl dönüştürüleceği en önemli
gündemlerden biri.

ETKİ ODAKLI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME

Etki odaklı/etkili izleme ve değerlendirme,
uluslararası kuruluşların gündemine son
yıllarda girmiş, proje ve programlarının nasıl
uygulandığına; tasarımlarının, verimliliklerinin ve
hesap verebilirliklerinin nasıl geliştirilebileceğine
dair kurumlara veri sunan bir izleme ve
değerlendirme yöntemi8. Bir projenin devam
ettirilmeye değer olup olmadığına ve projenin
hedef grup ve toplum üzerinde nasıl bir
etki yarattığına ancak etki odaklı izleme ve
değerlendirme yapılarak karar verilebilir. Etki
odaklı izleme ve değerlendirme süreci, diğer
izleme araçlarının aksine, bir projenin/programın
sonunda değil, başlangıçtan itibaren her aşamada
tasarlanarak uygulanıyor. Uluslararası kuruluşlar,
yeni dönemde paydaşlarından, benzer
izleme ve değerlendirme süreçlerini hayata
geçirmelerini bekliyor.

4. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/democracy-and-humanrights/global-democracy 5. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1083 6. https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
7. https://www.un.org/en/un75/issue-briefs 8. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en 8. https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en

18

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

GÜVENLİK9

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK13

Devletlerin değişmeyen gündemi olan güvenlik,
birçok devletin bir araya geldiği Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler, NATO, OECD gibi çok uluslu
uluslararası kuruluşların gündemlerinde de ön
sıralarda yer alıyor. 50 sene öncesine kadar
güvenlikten anlaşılan, neredeyse yalnızca askeri
güvenlikle ilişkilendirilirken günümüzde birçok
farklı konuda ve alanda güvenlik araştırmaları
ve uygulamaları gerçekleştiriliyor. Gelişen
teknoloji ve yenilenen global vizyon, çok yönlü
bir güvenlik anlayışını da beraberinde getiriyor.
Uluslararası kuruluşların önceliklendirdiği
güvenlik konularından bazıları finansal
güvenlik, siber güvenlik, bilgi güvenliği,
gıda güvenliği olarak sıralanabilir.

Gelişen teknoloji, bu gelişmelerin ve
değişikliklerin getirdiği ve getireceği yeni
iş alanları, geçerliliğini yitirmiş ve yitirecek
meslekler; istihdam edilebilirliği oldukça
önemli bir gündem haline getiriyor. Dünyanın
geçirdiği hızlı değişim, istihdam edilebilirlik
kavramının da çok hızlı bir şekilde değişmesine
sebep oluyor. Geçerliliğini yitirecek işlerde
çalışan ve mevcut işlerinde değişiklikler
yapması gerekecek kişilerin teknolojinin ve
dijitalleşmenin gereklilikleriyle donatılması,
21. yüzyıl becerilerini kazanması ortak bir
hedef olarak ele alınıyor.

İYİ YÖNETİŞİM
İNSAN HAKLARI
Temel insan haklarının korunması ve insan
haklarının dünya genelinde desteklenmesi,
uluslararası kuruluşların çekirdek değerlerinden
biri.10 Avrupa Birliği’nin insan hakları politikası;
kadınların, çocukların, azınlıkların ve yerinden
edilmiş kişilerin haklarının desteklenmesi,
idam, işkence, insan kaçakçılığı ve ayrımcılığa
karşı çıkılması, sivil, siyasi, ekonomik, sosyal
ve kültürel hakların savunulması, insan
haklarının savunuculuğu için ülkelerle,
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, gruplarla
ve derneklerle iş birliği yapılması olarak
sıralanabilir.11 İnsan hakları Birleşmiş Milletler
için de bütün politika ve programları ortak
kesen temel değerlerden biri.12 Uluslararası
kuruluşlar, iş birliği içerisinde yaptıkları
her türlü müdahalede, karşılıklı olarak
insan haklarını destekleyici bir yaklaşım
benimsemeyi esas kabul ediliyor.

Farklı kurumlarca farklı öncelikler etrafında
tartışılan iyi yönetişim kavramının tüketici
bir tanımını yapmak güç. Dünya Bankası ve
diğer çok taraflı kalkınma bankalarının iyi
yönetişim üzerine çalışmaları, şeffaflık ve
hesap verebilirlik, düzenleyici reform ve kamu
sektörü becerileri ve liderliği de dahil olmak
üzere ekonomik kurumlara ve kamu sektörü
yönetimine yönelik. Birleşmiş Milletler, Avrupa
Komisyonu ve OECD gibi diğer örgütler ise
demokratik yönetişimi ve insan haklarını
vurguluyor.14 Bağlama göre değişebilmekle
birlikte, iyi yönetişim insan haklarına tam
saygı, hukukun üstünlüğü, etkin katılım, çok
aktörlü ortaklıklar, siyasi çoğulculuk, şeffaf ve
hesap verebilir süreçler ve kurumlar, etkin ve
etkili bir kamu sektörü, bilgi ve eğitime erişim,
insanların siyasi olarak güçlendirilmesi, eşitlik,
sürdürülebilirlik, sorumluluk, dayanışma ve
hoşgörüyü artıran tutum ve değerler gibi
temel kavramları içeriyor.15

9. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/security-union-strategy_en 10. https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_en 11. Ibid. 12. https://www.
un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 13. https://www.oecd.org/employment/emp/Enhancing-Employability-G20-Report-2016.pdf 14. https://unu.edu/publications/
articles/what-does-good-governance-mean.html 15. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
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SOSYAL ETKİ

Kapsayıcılık, kutuplaşmanın giderek derinleştiği
bugünlerde en çok öne çıkan kavramlardan biri
oldu. Kapsayıcı bir politika; ırk, cinsiyet, din,
sınıf, nesil farklılıklarını gözetmeksizin, herkese
yaşamda tam potansiyele ulaşması için eşit
fırsatlar sunulmasını ifade ediyor.16 1995 yılında
Kopenhag’da gerçekleştirilen Dünya Sosyal
Kalkınma Zirvesi’nde, kapsayıcı bir toplum;
her biri hak ve sorumluluklara sahip olan
bireylerden oluşan, bireylerin tümünün aktif
görev aldığı “herkes için bir toplum” olarak
tanımlandı. “Herkes için bir toplum” tanımı17
kapsayıcı bir toplumu anlatabilecek belki de
en uygun tanımlardan biri. Son dönemin öne
çıkan kavramlarından biri olan kapsayıcılık,
tıpkı toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevrenin
korunması gibi, neredeyse her kaynak
kuruluşun birincil kriterinden biri haline geldi.

Sosyal etki, bir müdahalenin (proje, program,
etkinlik, kampanya vb.) sebep olduğu, yol açtığı
toplumsal sonuçların tümü olarak özetlenebilir.19
Yakın dönemde öne çıkan kavramlardan biri
olan sosyal etki, bir müdahalenin kısa ve uzun
vadede yarattığı etkinin tamamını izleyebilmek
açısından önemli. Sosyal etki, herhangi bir
müdahalenin son evresine, sonradan eklenen
bir süreç olmaktan öteye geçiyor. Bir proje
veya programın tasarımına amaçlar, hedeflenen
çıktılar, toplumda yaratacağı etki gibi temel
kriterleri gözeterek başlamak esas alınıyor.
Sosyal etki odaklı tasarım ve uygulama
yaklaşımının, önümüzdeki dönemde kaynak
kuruluşların proje tasarlama, yürütme ve izleme
mekanizmalarına da hakim olacağı düşünülüyor.

ŞEFFAFLIK VE
HESAP VEREBİLİRLİK
KATILIMCILIK
Katılımcılık; iyi yönetişim, aktif yurttaşlık,
demokrasi gibi birçok kavramla iç içe geçiyor.
Daha önce Avrupa Birliği’nin ve Birleşmiş
Milletlerin stratejik planlarında yer almış olan
katılımcılık; toplum fertlerinin, kamu süreçlerini
etkileyecek bireysel ve kolektif eylemlerde
bulunması olarak tanımlanıyor. Sivil katılımı
kolaylaştıran, halkın karar alma süreçlerini
şekillendirmesine olanak sağlayacak metotlar
geliştirmek, uygun diyalog platformları
oluşturarak ve sivil toplumun kapasitesini
ve becerilerini güçlendirerek sivil katılım
fırsatlarını genişletmek, dezavantajlı grupların
karar süreçlerine ve kamusal yaşama tam ve
anlamlı katılımını teşvik etmek; katılımcılığı
güçlendirmek için önerilen öncelik alanları
arasında yer alıyor.18

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, bir süredir hem
uluslararası kuruluşlar hem de Türkiye’de
yerel yönetimler tarafından gündem edilmiş,
sık duymaya başladığımız kavramlardan
biri. Şeffaflık; kurumların, özellikle politika
geliştirme ve harcama süreçlerine dair bilgiyi
halka açması ve vatandaşların bu bilgilere
erişim sağlayabilmesini güvence altına alması
anlamına geliyor.20 Hesap verebilirlik ise bir
kurumun her türlü faaliyetinin izlenebilir,
belgelenebilir, açıklanabilir olmasını ifade
ediyor. Kamu kurumları için ilke edinilmesi ve
uygulanması oldukça önemli olan bu kavramlar;
iyi yönetişimin, demokrasinin, kamu kurumları
ve vatandaş arasındaki güvenin önemli birer
elementi olarak görülüyor.21 Farklı uluslararası
kuruluşların; şeffaflık ve hesap verilebilirlik
niteliklerini sağlamak, korumak ve sürdürmek
için farklı politikaları var. Avrupa Komisyonu ve
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CERM)
yaklaşık 10 yıldır bu konuda bilgi ve politika
belgeleri üretiyor, iyi uygulamalar ortaya koyuyor.

16. https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html 17. https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusivesociety.pdf 18. https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/inclusive-political-processes/civic-engagement/ 19. YADA
Vakfı, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki Rehberi, 2019, s. 7. 20. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608873/IPOL_BRI(2019)608873_EN.pdf 21. Ibid.
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21. YÜZYIL BECERİLERİ
İstihdam edilebilirliğin önkoşulu olmaya
başlayan 21. yüzyıl becerileri; her geçen gün
değişen, yenilenen, eklenen, eksilen beceri
setlerinden oluşuyor. 21. yüzyıl becerilerinin
en önemli niteliklerinden biri, oldukça
dinamik olması. Dünyanın içinde bulunduğu
hızlı değişim, her geçen gün yeni beceri
gereksinimleri doğuruyor ve önümüzdeki
10 yıl için geçerli olacak bir beceri setinden
söz etmek mümkün olmuyor. Bu bakımdan
değişen dünyaya ve iş gereksinimlerine hızlıca
adapte olabilmek bile başlı başına bir 21. yüzyıl
becerisi olarak tanımlanıyor. İktisadi İşbirliği
ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği,
Birleşmiş Milletler gibi kurumlar, 21. yüzyıl
becerilerinin nasıl öğretileceğini, eğitim
müfredatına nasıl dahil edilebileceğini bir
süredir gündemlerine almış durumda. Eleştirel
düşünme, problem çözme, bilişim ve iletişim
teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı,
üretkenlik, liderlik gibi beceriler 21. yüzyıl
becerileri/yeterlilikleri olarak listeleniyor.22

2.3. Avrupa Komisyonu
Stratejik Öncelikleri

Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 yılları içerisindeki
önceliklerini çerçeveleyen politika dokümanında,
6 öncelik alanı belirlendi ve AB ileri dönem politika
ve programlarını bu 6 önceliğe göre belirleneceğini
duyurdu.23 Bu 6 önceliği iyi anlamak ve belediyelerin
mevcut politikaları ile ilişkilendirmek, ileri dönem
proje yaklaşımlarını geliştirmek ve kaynak yaratmak
açısından önem arz ediyor.
1. Avrupa Yeşil Anlaşması
(A European Green Deal)
2. İnsanlar için çalışan bir ekonomi
(An economy that works for people)
3. Dijital çağa uyum
(A Europe fit for the digital age)
4. Avrupa Yaşam Tarzını tanıtmak
(Promoting our European way of life)
5. Dünyada daha güçlü bir Avrupa
(A stronger Europe in the world)
6. Avrupa demokrasisi için yeni bir çaba
(A new push for Europan democracy)
AB Komisyonu’nun belirlediği 6 öncelik alanın
ikisi, gelecek döneme dair önemli bir yaklaşım
farklı barındırıyor. Bunlardan biri “Green Deal”
olarak tanımlanan Avrupa Yeşil Anlaşması. AB
2050 yılına kadar ilk iklim nötr (iklime zararsız)
kıta olma hedefini benimsiyor. Bu kapsamda 2050
yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı,
yenilikçi temiz teknoloji ile döngüsel ekonomiye
geçişi gerçekleştirmeyi ve bu geçişin tüm bölgeler
için adil olmasını sağlamayı amaçlıyor. İkinci kritik
başlık ise Dijital Çağa Uyum (A Europe fit for the
digital age). Bu başlık altında, yeni teknolojilere
yatırım yapılması, gizlilik ve güvenlik, etik standartları
koruyan küresel veri akışı ve büyük veri kullanımı,
gençler ve yetişkinler için dijital becerilerin
hızlandırılmasını amaçları benimseniyor. Bu iki kritik
alan, hem önümüzdeki dönem uluslararası kaynakların
hareketlenmesi muhtemel alanları işaret etmesi hem
de yerel yönetimler açısından yeni nesil belediyecilik
yaklaşımının olmazsa olmaz kabul edilen iki temel
değerini içermesi bakımından önem arz ediyor.

22. https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf 23. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
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2.4. Eurocities
(Avrupa Şehirler Birliği)
Stratejik Hedefleri

Yeni dönemin öncelik alanlarına dair yaklaşımı
incelerken referans alınabilecek bir diğer kurum,
belediyeler ve belediyelere ayrılan kaynaklar
anlamında önemli bir referans noktası olan Eurocities
(Avrupa Şehirler Birliği). Brüksel’deki karar alıcıların
kararlarını etkilemeyi ve yerel yönetimlerin sorunlarını
çözmeye yardımcı AB kanunlarının geliştirilmesini
hedefleyen ve belediyelere ayrılan kaynakların önemli
bir etkileyicisi olan Eurocities 2020-2029 yılları
arasındaki stratejik hedeflerini
6 maddede topladı ve yeni dönemdeki savunuculuk
ve eğitim çalışmalarını bu hedefler paralelinde
sürdüreceğini duyurdu.24 Bu bakımdan bu 6 hedef,
belediyelerin yeni dönem önceliklerini anlamada
başvurabileceği önemli referans kaynaklarından birini
oluşturuyor. Eurocities’in 2020-2029 için belirlediği
6 stratejik hedef şöyle:

1. Kapsayıcı toplum

• Kentsel yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele
• Yeterli ve uygun fiyatlı konutlara erişimin
sağlanması

• Mültecilerin, göçmenlerin, etnik azınlıkların ve
•
•
•

farklı geçmişlere sahip kişilerin dahil edilmesini
kolaylaştırmak
Kaliteli ve kapsayıcı eğitimin sağlanması
Herkes için erişilebilir ve kaliteli kamu hizmetleri
Kapsayıcı yerel işgücü piyasalarının desteklenmesi

2. Refah bir yerel ekonomi

• Kaliteli işlerin yaratılmasını teşvik etmek
• Yıkıcı ekonomik iş modellerini ve eğilimlerini yönetmek
• Kentlerin insanlar, işletmeler ve yatırımlar için
çekiciliğini artırmak

• Gelecek ihtiyaçları ve yerel becerilerdeki
•
•

uyumsuzluklarla başa çıkmak
Döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek
Şehirler içinde ve ötesinde sürdürülebilir
hareketliliği güçlendirmek

3. Sağlıklı bir ortam
• Erişilebilir ve temiz suyu teşvik
• Temiz havanın sağlanması
• Gürültü kirliliğinin azaltılması
• Atıkların toplanmasının, geri dönüştürülmesinin ve
azaltılmasının yönetilmesi
• Güvenli, bağlantılı ve sürdürülebilir kentsel
hareketliliği teşvik etmek
• Temiz yakıtlara ve araçlara geçişi desteklemek
• Kentsel gıda sistemlerini desteklemek
4. Canlı ve açık kamusal alanlar

• Kapsayıcı kentsel gelişim için kültürel politikaların ve
•
•
•
•

alanların geliştirilmesi
Kültürü sosyal sürdürülebilirlik için bir araç olarak
teşvik etmek
İnsanlar için/insanlarla birlikte açık ve ilham veren
kamusal alanlar tasarlamak ve yenilemek
Şehircilikte yeşil alanların ve biyolojik çeşitliliğin
artırılması
Kamusal alanlarda güvenlik ve emniyeti güçlendirmek

5. Küresel zorluklarla mücadele

• İklim değişikliği ile mücadele ve enerji geçişi
• Artan eşitsizliklerle mücadele
• Dijital dönüşümü teşvik
6. Şehir yönetiminde geleceğe uyum

• Yenilikçi şehir yönetimini teşvik etmek
• Kentlerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması
24. http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-strategic-framework-2020-2029-WSPO-BJHN8Q
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DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

Tüm bu referans noktaları dikkate
alınarak, yakın, orta ve uzun vadede
yerel yönetimler açısından öncelikli
olacağı öngörülen konu başlıkları
belirlendi.
Bu başlıklar her ne kadar sağdaki gibi
kategorize edilmiş olsa da birçoğu
birbirinin alt ve/veya üst başlığı
yahut kendi başına ayrı bir tematik
alan olarak değerlendirilebilir.
Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği
başlığı kırılgan gruplar, iklim ve
akıllı kentler gibi birçok tematik
alanın çapraz kesen bir kriteri
olarak düşünülebilir. Bu bakımdan
her bir başlık, kendi içerisinde ayrı
bir temayı temsil etmekle birlikte,
diğer temaların içerisindeki bir
vurguyu, önemi de işaret ediyor.
Kitabın devamında, sağdaki her bir
başlık altında uluslararası kurumların
temaya yaklaşımı, bu yaklaşım
çerçevesinde öncelik verdikleri
temel uygulama alanları, temanın
belediyeyle bağı ve dünyadan proje
örneklerine yer verildi.

İKLİM VE ÇEVRE
ENERJİ
ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM
HAVA KALİTESİ
SIFIR EMİSYON
KENTSEL YEŞİL ALANLAR
ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE
AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK
ENGELLİLER
YAŞLILAR
GENÇLİK
ÇOCUK
MÜLTECİLER
KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM
KATILIM
KÜLTÜR SANAT VE SPOR
TARIM VE KIRSAL KALKINMA
TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS
İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK
SAĞLIK
DÖNGÜSEL EKONOMİ
PAYLAŞIM
YOKSULLUK
GİRİŞİMCİLİK
KENTSEL DÖNÜŞÜM
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3. NASIL OKUNUR?
Bu kitapta, dünyanın sosyal, kültürel ve ekonomik
değişimine yön veren ulusal ve uluslararası
kuruluşların yaklaşımları, gelecek projeksiyonu sunan
global araştırmaların tarif ettiği eğilimler ve yerel
yönetimlerin bir arada olduğu uluslararası ağların
stratejik yaklaşımları incelenerek belirlenen 27
tematik alan ele alındı.

Kitabın devamında yer verilecek giriş metinleri ve
proje örneklerini incelemeyi kolaylaştırmak adına
ortak bir tasarım dili kullanıldı. Her bir tematik
alan ve proje örneği, aşağıdaki ortak başlıklar
çerçevesinde açıklandı.

Kitabın sağ ve sol tarafında her bir tematik
alanı işaret eden ve başlıkları bulmayı
kolaylaştıracak renk kodlarına yer verildi.

Her bir tematik başlıkta, ulusal ve uluslararası
kurumların temaya yaklaşımı, öncelik verilen
uygulama alanları ve temanın belediyeyle bağı
gibi temel bilgileri içeren bir giriş metnine
yer verildi.

Projenin uygulandığı şehir/ülke ve uygulamanın
temel yaklaşımını ifade eden spot başlık

Uygulama örneğinin hangi Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları ile bağ kurduğunu
anlatan referanslar

Her bir proje örneği öncelikli bağ kurduğu
bir tematik alanın altında yer alsa da farklı
kavramlarla ve temalarla da bağ kuruyor.
Bu bakımdan proje başlıklarının altında,
proje örneğinin ilişkide olduğu diğer
alt kavramlara yer verildi.

Örnek projelerin ne kadar kaynak
gerektirebileceğini ifade etmek amacıyla
5’li skala kullanıldı. Örneğin gerçek bütçesi
kaynağında belirtilmiş ise proje özetinde
yer verildi.
Öte yandan birçok projede kaynak bilgisine
ulaşılamadığı için tahmini bütçeler
“1: 0-1.000 Avro” ve “5: 3 Milyon Avro+”
olmak üzere 5’e kadar derecelendirildi.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

İKLİM VE ÇEVRE

İKLİM VE
ÇEVRE
Dünyanın dört bir yanında hem karar
vericiler hem de iklim bilimciler iklim
değişikliği ile mücadeleye yönelik yerel,
ulusal ve uluslararası tüm düzeyleri içeren
çok yönlü bir politika izlenmesi gerektiği
konusunda hemfikir.
Öte yandan, sera gazı emisyonlarının
başlıca kaynaklarını kentsel faaliyetler
oluşturuyor. Şehirlerin küresel CO2
emisyonlarının yüzde 75’inden sorumlu
olduğu, iklim değişikliğine en büyük
katkıda bulunan etkenler arasında ulaşımın
ve binaların bulunduğu tahmin ediliyor.
Dolayısıyla yerel yönetimlerin iklim
krizi konusunda sorumluluk almasının
kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.

Şehirler, iklimi radikal oranlarda etkilediği gibi iklim
değişikliğine bağlı kriz ve afetlerden de en çok
etkilenen, gelecekte de en çok etkilenmesi beklenen
aktörler. Artan küresel sıcaklıklar deniz seviyelerinin
yükselmesine sebep oluyor, sel, kuraklık ve
fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve salgın
hastalıkların yayılmasını artırıyor. Tüm bunların
şehirlerin temel hizmetleri, altyapısı, konutları,
geçim kaynakları ve sağlığı üzerinde maliyetli
etkileri görülüyor. Yerel yönetimlerin mevcut iklim
politikalarını gerçeğe dönüştürmekte sorumlu
olduğunun altı çiziliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP) tahminlerine göre, iklim
değişikliğini azaltma önlemlerinin %70’inden fazlası
ve iklim değişikliğine uyum önlemlerinin %90’ından
fazlası yerel yönetimler tarafından hayata geçiriliyor.
Şehirler, yerel enerji şebekelerini değiştirmek, toplu
taşıma sistemlerini dönüştürmek gibi birtakım
önlemler alarak karbon ayak izlerini azaltmayı
hedefleyebiliyor.
Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024 yılları için
belirlediği 6 öncelikten birini “Green Deal” yani “yeşil
anlaşma” oluşturuyor. Komisyon, 2050 yılına kadar
küresel ısınmayı yavaşlatmak ve etkilerini azaltmak
suretiyle Avrupa’nın ilk iklim-nötr kıta olmasını
hedefliyor. Birleşmiş Milletler de 2030 yılına kadarki
17 amacın içerisinde iklim eylemine yer veriyor.
Şehir yaşamının daha sürdürülebilir olması ve
şehirlerin iklim değişikliğine bağlı felaketlere
karşı daha dirençli hale gelmesinin, kentlilerin
iklim değişikliğini anlamasıyla, şehir planlarında
iklim değişikliği gerçekliğinin göz önünde
bulundurulmasıyla ve uzun vadeli iklim risklerini
öngören planların yapılmasıyla ilişkili olduğu
düşünülüyor.

İKLİM VE ÇEVRE
Her ne kadar iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerinden kaçınmak için öncelikle küresel sera
gazı emisyonlarının azaltılması gerekse de sera gazı
emisyonlarında kayda değer düşüşler başarılsa bile
iklimin önemli bir ölçüde değişmesi bekleniyor. Bu
durum uyum stratejileri geliştirmenin kaçınılmaz bir
hale geldiğini gösteriyor ve şehirlerin halihazırda
değişmiş olan iklime uyum sağlama ihtiyacını
doğuruyor.
İklim değişikliğine dair yaklaşım iki ana başlık
altında toplanıyor: İklim mücadelesi ile ilgili sera
gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik “azaltım/
mitigasyon politikaları” ve iklim değişikliğinin
etkilerine karşı dayanıklılık oluşturmaya yönelik
“uyum/adaptasyon politikaları”. Azaltım
politikaları özellikle enerji üretimi, arazi kullanımı,
atık yönetimi, sanayi ve ulaşım sektörlerinden
kaynaklı mevcut ve gelecekteki sera gazı
emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor. Uyum
politikaları ise deniz seviyesindeki artış, seller,
kuraklıklar, fırtınalar ve ısı adaları gibi etkilere
dirençli olmayı, kentleri olumsuz etkilere hazırlıklı
hale getirmeyi amaçlıyor.
İklim değişikliğiyle mücadelenin, özellikle yerel
otoriteler söz konusu olduğunda daha geniş bir
sosyal etkiye sahip olabileceği düşünülüyor. Yeşil
altyapının geliştirilmesi veya yerel yeşil enerjiye
yatırım yapılması gibi birçok girişimin sadece sera
gazlarının azaltılmasında değil, aynı zamanda
istihdam yaratılmasında da fayda sağlayabileceği
ifade ediliyor.

Uluslararası ya da ulusal düzeylerde tasarlanmış
genel geçer önlemler ya da çözümler yerine,
bölgenin şartlarını, ihtiyaçlarını ve kapasitesini
göz önünde bulunduran projeler önem kazanıyor.
Yerelde elde edilen deneyimlerin ulusal ve
uluslararası düzeyde karar organlarını beslemesi
ise ayrıca önemseniyor. Böylece engeller
ve potansiyel iyileştirmeler tespit edilerek
zamandan ve maliyetten tasarruf edilebiliyor.
Yerel yönetimlerin küresel bir iklim anlaşmasına
katkıda bulunmada oynayabileceği kilit rollerden
bir diğeri vatandaşların katılımının sağlanması ve
yerel eylemin teşvik edilmesi olarak ifade ediliyor.
İklim hareketi için yapılması gereken değişikliklerin
insanların günlük yaşantılarında gerçek bir
etkisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda
vatandaşların da sürece dahiliyeti oldukça önemli
görülüyor. Yerel yönetimlerin, tam da bu konuda,
uluslararası iklim müzakereleri ve nüfus arasındaki
bağlantı olabileceği ifade ediliyor.

İKLİM VE ÇEVRE

PARİS İKLİM ANLAŞMASI
Anlaşma, küresel sera gazı emisyonlarının
%55’ini oluşturan en az 55 ülkenin
parlamentoları tarafın onaylanması
koşulunu esas alıyor ve tüm ülkelerin
katkılarına dayanan bir sistem öngörüyor.
Bu sisteme göre, iklim değişikliğiyle
mücadelede gelişmiş/gelişmekte olan ülke
sınıflandırması yapılıyor ve tüm ülkelerin
“ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve
göreceli kabiliyetler” ilkesine dayalı olarak
sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Anlaşma,
iklim değişikliğine karşı küresel sosyo/
ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini,
küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında
tutulmasını, fosil yakıt kullanımının azaltılarak
yenilenebilir enerjiye geçişi hedefliyor.
Anlaşma aynı zamanda iklim değişikliğinin
olumsuz etkileriyle mücadele eden ve
ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelerin uyum
ve direnç kabiliyetlerinin artırılması ve sera
gazı emisyonunun azaltılması konusunda
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla
finansman ve teknoloji destekleri sağlıyor.

İklim değişikliğiyle yerel düzeyde mücadele
edebilmenin başlıca gerekliliğinin, belediyelerin
yerel iklim değişikliği planları oluşturması olduğu
ifade ediliyor. Başarılı planların hem etki azaltma
hem de uyum sağlama unsurlarını içermesi
gerektiği belirtiliyor. Etki azaltmanın amacı, iklim
sistemine önemli ölçüde insan müdahalesinden
kaçınmak olarak görülüyor. Daha açık bir şekilde ise
ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal olarak uyum
sağlamasını, gıda üretiminin tehdit edilmemesini ve
ekonomik kalkınmanın devam etmesini sağlamak
için yeterli bir zaman diliminde ve sürdürülebilir
bir şekilde sera gazı seviyelerinin stabilize edilmesi
olarak ifade ediliyor. Uyum sağlama ise değişen bir
iklimde yaşamayı öğrenmek ya da başarmak olarak
tanımlanıyor.

Amaç, iklim değişikliğinin zararlı etkilerine karşı
kırılganlığı azaltmak ve iklim değişikliği ile ilişkili
olası fırsatlardan (örneğin bazı bölgelerde tarım
verimliliği için uzayan mevsimler veya artan üretim
alanı) en iyi şekilde yararlanmak olarak görülüyor.
Yerel yönetimlerin, iklim kriziyle mücadelede
sosyal sermayeye yatırım yapması gerektiği ifade
ediliyor. Sosyal sermayeye yatırım yapmanın,
yerel yönetimlerin iklim değişikliğine tepki
verme yeteneğini güçlendireceği belirtiliyor.
İnsan kaynakları, beceri, bilgi, planlama ve
müzakere yetenekleri açısından kapasite
geliştirme çalışmalarının, yerel yönetimlerin kısıtlı
kaynaklarından yararlanmanın etkili bir yolu olacağı
düşünülüyor. Öte yandan, iklim değişikliğine
hazırlık planlarının yalnızca mevcut yerel kalkınma
planlarına dahil edildiğinde etkili olacağı
vurgulanıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE
MÜCADELE ŞEHİRDE
BAŞLIYOR: C40 ŞEHİRLERİ
C40 Kentleri iklim değişikliği konusunu
ele almak üzere metropol kentlerin bir
araya gelerek oluşturdukları global bir ağ.
Ağ, şehirlerin etkili bir şekilde iş birliği
yapmasını, bilgi paylaşmasını ve iklim
değişikliği konusunda anlamlı, ölçülebilir ve
sürdürülebilir eylemler gerçekleştirmesini
destekliyor. C40, iklim eyleminin ölçeğini ve
hızını iyileştirmede önemli bir fark yaratıyor,
C40’taki tüm iklim eylemlerinin %30’u
şehirler arası iş birliği ile gerçekleştiriliyor.
C40 şehirleri, uyum sağlama ve etki azaltma
stratejileri konusunda bilgi paylaşımıyla
kolektif etkiyi büyütüyor. Ağın 96 üyesi,
global ekonominin %25’ini oluşturuyor.
https://www.c40.org/

1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Benimsenmesi
Şehirlerdeki birçok faaliyetin giderek internete
bağımlı hale gelmesi; temiz, düşük karbonlu
alternatif kaynakların değerlendirilmesini kritik hale
getiriyor. Net karbon azaltma hedefleri belirleyerek,
yenilenebilir enerji talebini toplayarak, daha fazla
kentsel enerji tüketimini elektriğe (özellikle ulaşım
ve ısıtmada) kaydırarak şehirler, kamu hizmetlerinin
yüksek derecede elektrikli, yenilenebilir enerji
destekli bir geleceğe giden yolda ilerlemesine
yardımcı olabilir.

2. Binalarda Enerji Verimliliğini
Optimize Etmek
Konutların ve ticari binaların belirli bir alanda
yoğunlaşması, yaşamlarını ve işlerini sürdürebilmek
için elektriğe ihtiyaç duyan birçok insan anlamına
geliyor. Dünyadaki şehirlerin iklim kriziyle
mücadelede en belirgin yollarından biri, binalara
yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması.
Milyonlarca yerden ısıtma sistemi, klimalar, sıcak su,
ışıklar, cihazlar ve ekipman ile binalar çoğu şehirde
en büyük enerji tüketicileri ve en büyük karbon
emisyonu salıcıları olarak öne çıkıyor. Özellikle,
ısıtma ve soğutma, dünyadaki binalarda enerji
kullanımının yüzde 35 ila 60’ını oluşturuyor ve
ortalama olarak kentsel emisyonların yüzde 40’ını
üretiyor. Bu kapsamda;

• Yeni binalar için enerji verimliliği standartlarının
yükseltilmesi,

• Mevcut binaların güçlendirilmesinin
hızlandırılması,

• HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme)
ve su ısıtma sistemlerinin düşük karbon
teknolojilerine yöneltilmesi,

• Aydınlatmada LED teknolojilerinin kullanılması
• Bina otomasyonu ve kontrollerinin kullanımının
genişletilmesi öneriliyor.

3. Yeni Nesil Hareketliliğe Yönelme
Şehir ulaşımı, şehirler tarafından atmosfere salınan
sera gazı emisyonlarının azaltılması için önemli bir
faktör olarak görülüyor. Şehir içinde toplu taşımanın
desteklenmesi ve bisiklet kullanımının artması gibi
unsurların trafiğe çıkan araç sayısını önemli ölçüde
azaltabileceği düşünülüyor. Bu kapsamda;

• Toplu taşımanın, yürüyüşün ve bisikletin teşvik
edilmesi,

• Yeni nesil araçların teşvik edilmesi
• Yeni nesil yük taşımacılığı ve teslimatının teşvik
edilmesi öneriliyor.

4. Atık Yönetiminin İyileştirilmesi
Geliştirilmiş atık ve malzeme yönetimi şehirler
için önemli bir müdahale alanı olarak görülüyor.
Çünkü birçok şehir atık sistemleri üzerinde önemli
miktarda güce ve otoriteye sahip. Atık bertarafından
kaynaklanan emisyonlarla mücadele etmenin,
şehirlerin gerekli emisyon azaltımlarına ulaşmasını
sağlamada doğrudan yerel etkiye sahip olma ve
şehirlerin kaynak tüketimini daha geniş bir şekilde
azaltma konusunda önemli bir rol oynayabileceği
düşünülüyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI
SÖZLEŞMESİ (COVENANT
OF MAYORS)

Belediye Başkanları Sözleşmesi, yerel iklim ve
enerji eylemleri konusunda dünyanın en büyük
hareketlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Sözleşme, gönüllü olarak AB iklim ve enerji
hedeflerini uygulamaya kararlı binlerce yerel
hükümeti bir araya getiriyor. İnisiyatif, enerji
ve iklim eylemine yerelden ulusala yaklaşımını
getiren ilk örnek sunuyor. Girişim 57 ülkede
9.000’den fazla yerel ve bölgesel otoriteyi bir
araya getiriyor. İmzalayanlar, 2050 için ortak
bir vizyonu destekliyor: bölgelerinin karbondan
arındırılmasını hızlandırmak, kaçınılmaz
iklim değişikliği etkilerine uyum sağlama
kapasitelerini güçlendirmek ve vatandaşlarının
güvenli, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye
erişmesine katkıda bulunmak.
https://www.covenantofmayors.eu/

İKLİM VE ÇEVRE

C40 ağının 2017 yılında yayınladığı “odaklanmış
hızlanma” başlıklı rapor, karbon salımını azaltacak
4 ana başlığa yer veriyor:
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LORCA, İSPANYA

SOKAK SICAKLIĞINI AZALTAN TENTELER

25

İklim Değişikliği

Kentsel Müdahale

Enerji

BÜTÇE:

İspanya’nın Lorca kentinde Haziran ve Eylül ayları
arasında sıcaklık 40°’ye kadar yükseliyor. Artan
sıcaklık, kentsel ısı adalarının26 oluşmasına neden
oluyor ve kenti iklimin olumsuz etkilerine karşı
dayanıksız hale getiriyor. Belediye, oluşan kentsel
ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltmak için şehrin
kalabalık sokaklarına tenteler yerleştiriyor.

Tenteler bina cephelerine monte edilen çengeller
kullanılarak binaların arasına çekiliyor. Bu şekilde
bina cepheleri ve kaldırımlardaki sıcaklık azaltılıyor,
sokakları ve alandaki konutları/iş yerlerini soğutmak
için daha az enerji kullanılıyor. Portekiz’in Mértola ve
Alfândega da Fé şehirleri de sıcaklarla baş edebilmek
için gölgelik alanların artırılmasına yönelik çalışmalar
yapan belediyeler arasında.

25. https://murciatoday.com/awnings-will-provide-shade-in-the-centre-of-lorca-this-summer_327606-a.html 26. Kentsel ısı adası (KIA), insan faaliyetleri nedeniyle çevresindeki
kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan metropol alanları ifade ediyor. Bu metropolitan alanlarla çevresindeki daha az yoğun bölgeler arasındaki sıcaklık farkı 5 °C’ye
kadar çıkabiliyor.

BEACON PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN OKUL-BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ

27

İklim Değişikliği

İş Birliği

Deneyim Paylaşımı

BÜTÇE:
Proje, etkili iklim önlemleri
alınmasının, farklı kültürlerin
iklim değişikliğini deneyimleme
biçimlerini paylaştıkları katılımcı
ortamların tesisi ile mümkün
olduğu fikrinden hareket ediyor.
Bu amaçla Bridging European
and Local Climate Action
(BEACON) Projesi, Almanya,
Romanya, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz ve
Yunanistan’dan 34 belediyenin ve
57 okulun paralel olarak iş birliği
projeleri hayata geçirdiği bir ağ
modelini hayata geçiriyor. Projenin
amacı, belediyeler ve okullar
arasında işbirliğini kolaylaştırmak,
çoklu işbirliklerini güçlendirmek ve
Paris Anlaşması’nı gerçekleştirmek
için ortak bir hedef oluşturmak.
Projede yer alan her bir
aktör, kendi kentinde paralel
etkinlikler düzenleyerek diğer
paydaşlarla deneyimlerini
paylaşıyor. Belediyeler, iyi
uygulama paylaşımları yaptıkları
paneller düzenliyor, okullarda
enerji tasarrufu atölyeleri
gerçekleştiriyor, okul binalarının
tasarruf potansiyeli analiz ediliyor
ve öğretmenler ve öğrenciler
dahil herkes alınacak önlemlerin
uygulayıcısı olarak projeye dahil
ediliyor.

27. https://www.climate-chance.org/en/best-pratices/bridging-european-local-climate-action-beacon/
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BERLİN, ALMANYA

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU SATIN ALIMLARI

28

Temiz Enerji

Atık Yönetimi

Sıfır Emisyon

BÜTÇE:

Berlin Kapalı Madde Döngüsü ve Atık Yönetimi
Yasası (1999) ile Berlin Atık Yönetimi Stratejisi (2011)
kapsamında alınan önlemler arasında, şehirdeki
resmi makamlar genelinde satın alımlarda çevresel
kriterlerin dikkate alınmasını zorunlu kılıyor. Her yıl
yaklaşık 4-5 milyar avro değerinde yapılan satın
alımlar, daha çevre dostu ürünler ve hizmetler tercih
edilerek gerçekleştiriliyor. Bu ürünler ve hizmetler
elektrikli aletler, ofis ekipmanları, temizlik hizmetleri,
karayolu araçları, inşaat işleri gibi kalemleri kapsıyor.

28. https://www.diw.de/de/diw_01.c.701241.de/publikationen/weekly_reports/2019_51_1/green_public_procurement__climate_provisions_in_public_tenders_can_help_
reduce_german_carbon_emissions.html

HANOI, VIETNAM

EKOLOJİK AÇIK HAVA KÜTÜPHANESİ
Çocuk

29

Eğitim

BÜTÇE:

Hanoi kentinde, Vietnam’ın geleneksel kültürünü
yansıtan ve doğayı, üretimi, oyunu ve kitapları
bir araya getiren yenilikçi bir ekolojik açık hava
kütüphanesi bulunuyor. VAC olarak anılan kütüphane,
bahçecilik, su ürünleri yetiştiriciliği ve hayvancılığın
geleneksel kombinasyonunu yansıtan Vietnamca
vűőn (bahçe), ao (gölet) ve chuőng (kafes)
kelimelerinin kısaltması. VAC, kırsal yaşam tarzlarının
temeli oluşturuyor ve artık şehirde sürdürülebilir
yaşamın yapı taşları olarak anlamlandırılıyor. Çocuklar

kütüphaneyi yalnızca kitap okumak ve ekolojik yaşamı
öğrenmek için değil, değiştirilebilir yapıyla oynayarak
eğlenmek için de kullanıyor. VAC tasarımının
merkezinde bir akuaponik30 sistem bulunuyor. Su
hayvanlarının yetiştirilmesi ile kültür bitkilerini
birleştirerek, balık havuzunda dolaşan suyun bitkilere
besin sağlamasına olanak sağlanıyor ve aydınlatma
güneş panelleri kullanılıyor.

29. https://www.archdaily.com/908873/vac-library-farming-architects 30. Klasik kültür balıkçılığını (salyangoz, balık, kerevit veya karides gibi su hayvanlarını tanklarda
yetiştirme) simbiyotik bir ortamda hidroponik (suda bitki yetiştirme) ile birleştiren sistemler. Sürdürülebilir balıkçılık için son yıllarda tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.
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HAMBURG, ALMANYA

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MÜZİK FESTİVALİ
Enerji Verimliliği

Eğlence

31

Sıfır Atık

BÜTÇE:

Futur 2 Festivali, 5 binden fazla kişiyi ağırlayan ve
2018 yılından veri düzenlenen bir günlük müzik
festivali. Festivali benzerlerinden ayıran ise enerji
ve kaynak verimliliği konusunda edindiği misyon.
Festivalde yeniden kullanılabilir yemek takımları,
yerinde yenilenebilir enerji üretimi, organik gıda
veya festival alanına araba nakliyesi yasağı şeklinde
uygulamalar mevcut.

Ayrıca düzenlenen atölye çalışmaları ve bilgilendirme
faaliyetleri ile sürdürülebilirliği kültür ve eğlence ile
birleştirmeyi amaçlıyor. Organizasyon Hamburg Şehri
ve çeşitli sponsorlar tarafından finanse ediliyor ve
ziyaretçilere ücretsiz giriş imkanı sunuluyor.

31. https://www.hamburg.com/residents/green/12408208/futur-2-festival/#:~:text=Open%20air%20festival%20of%20the,reducing%20or%20recycling%20all%20waste.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

ENERJİ

ENERJİ
Dünya, doğal kaynakların (fosil yakıt,
hava, toprak, su, mineraller, metaller,
odun ürünleri vb.) aşırı tüketimi sebebiyle
iklim değişikliği ve hava kirliliği ile karşı
karşıya kalıyor. Uluslararası kuruluşlar,
yerel yönetimlerin doğal kaynakların iyi
yönetimi konusunda sorumluluk almasının
gerekliliğinin altını çiziyor. Doğal
kaynakların efektif kullanımı ve iklim krizi
ile mücadelede en temel başlıklardan
birini temiz enerji üretimi oluşturuyor.
Fosil yakıtların yakın gelecekte
tükeneceğinin beklenmesi, yaşanan
petrol krizlerinin ardından enerjide dışa
bağımlılığın artması ve kalıcı bir çözüm
arayışı yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının önemini her geçen gün
artırıyor. Dünyada yenilenebilir enerji
maliyetlerinin yeni kömür santrallerinin
altına düşmesi sebebiyle
bu alana yatırımın da arttığı görülüyor.

Temiz enerji başlığı, metropol kentlerin iklim
değişikliği konusunu ele almak üzere bir araya
gelerek oluşturdukları ve yerel yönetimler için önem
arz eden C40 Şehirleri’nin odak konularından birini
oluşturuyor. C40 Şehirleri, Eurocities, AB ve BM gibi
uluslararası platformlar, ağlar ve kurumların temel
yaklaşımları incelendiğinde, temiz enerji üretimine
geçişte, yerel yönetimlerin sorumluluk alanı olarak
tanımlanan ve muhtemel uygulama alanlarını
oluşturan temel yaklaşımlar ve öneriler şu şekilde
sıralanıyor:

• Bütüncül bakış: Belediyelerin %100 yenilenebilir

enerji hedefini benimsenmeleri, böylesi bir
vizyonu taahhüt etmeye yönelik siyasi ve
kurumsal iradeyi göstermeleri, gerekli teknik, idari
ve finansal kaynakları tahsis etmek için resmi
bir çerçeve oluşturmaları bakımından oldukça
önemli görülüyor. Öte yandan, bu politikaların
yerel paydaşlar tarafından anlaşılmayacağı veya
paylaşılmayacağı endişesinin dikkate alınması ve
bu planların ekonomik kalkınma, sosyal adalet,
yoksulluk ve yaşam kalitesi gibi kavramlarla bağını
kuran daha geniş bir perspektifi temsil etmesi ve
bu yönde iletişiminin yapılması öneriliyor.

• Kent-kır dengesinin gözetilmesi: Çoğu

metropol kenti, geliştirdiği politikalar ve
uygulama alanlarına rağmen, yoğun nüfus ve
yoğunluğun getirdiği diğer ihtiyaçlar nedeniyle,
%100 yenilenebilir enerji ile ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlanıyor. Öte yandan kentsel ve
kırsal arazi alanları arasında bir kazan-kazan
ilişkisi oluşturmak, büyük kentler için bir fırsat
alanı doğuruyor. Buradan hareketle, özellikle
büyük nüfuslu kentlerin, komşu kırsal alanlarda
yenilenebilir enerji üretiminin geliştirilmesi
için finansal veya teknik destek sağlama, yerel
ekonomik kalkınma ve dayanıklılığı pekiştirme
stratejilerini benimsemesi öneriliyor.

ENERJİ
Bu bağlamda, büyük kentlerin en mühim rolünün
kaynaklara erişim ile ilgili çatışmalardan kaçınmak
için gerekli araçları ve yönetişimi kolaylaştırmak,
koordine etmek ve kırsal ile büyüyen metropol
alanları arasında bir güç dengesi sağlamak olduğu
ifade ediliyor.

• Ulaşılabilir hedefler koyulması: Kentlerin

yenilenebilir enerji kapsamındaki taahhütlerine
bakıldığı, uzun dönemli ve büyük hedefler
belirledikleri görülüyor. Bu hedefleri benimsemek
ve paydaşlarla paylaşmak, belediyenin vizyonunu
tarif etmek açısından son derece önemli de olsa,
kısa vade planlarının yapılması, kısa zamanda
sonuç alınabilir uygulama ve projelerin plana dahil
edilmesi öneriliyor. Bu bakımdan tüm uygulama
alanlarının kısa vadede ulaşılabilir hedefler de
içerdiğinden emin olmak gerekiyor.

• Temiz enerji stratejilerinin oluşturulması:

Belediyelerin yönetişim yapısı, satın alma
kararları, finansal teşvikler, uygulama araçları ve
koordinasyon dahil tüm alanlarda uygulanmak
üzere kapsamlı, birbiriyle ilişkiler kuran ve
etkili politikalar geliştirmeleri ve uygulamaları
öneriliyor.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş: Güvenli
ve verimli bina ısıtma sistemleri ve doğru yakıt
tercihleriyle, yenilenebilir enerji kaynaklarından
tam ve etkili bir şekilde faydalanılması ve ilgili
kurumların bu alanda teşvik edilmesi tavsiye
ediliyor.

• İş modellerinin geliştirilmesi: Yerel düzeyde

uygulanabilirliği olan ve yasal çerçevelere uyum
sağlayan, temiz enerjinin merkezi ve merkezi
olmayan kullanımını artırmak için çeşitli iş
modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
öneriliyor.

• Tüm süreçlere paydaş katılımının sağlanması:

Temiz enerji kaynaklarına geçiş, yalnızca enerji
modelinin tamamen değiştirilmesini değil,
aynı zamanda kullanıcı davranışlarının da
değiştirilmesi gereken çok boyutlu bir dönüşümü
gerektiriyor. Bu bakımdan kent paydaşlarının
sürece tam katılımı önem arz ediyor. Buradan
hareketle belediyelere, enerji geçişiyle ilgili olarak
tasarlanacak tüm adımları yerel paydaşlarla
birlikte yaratmak ve geliştirmek için fırsatlar
sunması tavsiye ediliyor.

• Enerji güvenliğinin sağlanması: Merkezi

olmayan üretim, pil depolama, yenilenebilir enerji
sistemlerinin şebekeye bağlanması ve temiz
enerjinin belediye uyum planlarına dahil edilmesi
ile ilgili teknik zorlukların giderilmesi yoluyla
temiz enerji sistemlerinin güvenliğinin artırılması
önem arz ediyor.

• Kentin karakteristiklerine özgün planlar

geliştirilmesi: Kentsel enerji sistemini
dönüştürmek, sadece bir enerji formunu diğeriyle
değiştirmek değil, enerji sisteminin etkileşimde
olduğu tüm kullanıcıları ve sistemleri yeniden
düşünmekle ilgilidir. Kentlerin tümüne birden
uygulanabilir, tek bir formül, basit bir modelden
bahsetmek olanaksızdır. Bu noktada kentlerin
geçmiş tecrübelerden faydalanırken, kentin kendi
karakteristiklerini, dirençlerini de göz önünde
bulundurması gerekiyor.

ENERJİ

40

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

AMSTERDAM, HOLLANDA

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN BİSİKLET YOLU
Ulaşım ve Mikromobilite

32

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

BÜTÇE:

Amsterdam’da iki banliyöyü birbirine bağlayan
bir bisiklet yolu, günde ortalama 2.000 bisikletçi
tarafından kullanılıyor. Şehir yönetimi, yolun 70
metrelik bir kısmına yerleştirdiği güneş panelleriyle
dünyada bir ilke imza attı. Paneller, beton ve yarı
saydam bir temperli cam tabakasıyla kaplanmış
kristal silikon güneş pillerinden oluşuyor. Yol güneşin
konumuna göre ayarlanamadığı için, yerleştirilen
paneller çatılara sabitlenenlerden yaklaşık %30 daha
az enerji üretiyor. Öte yandan, yolun uzunluğu 100
metreye çıkarıldığında, üç haneye güç sağlayacak
kadar enerji üretileceği belirtiliyor.

Projenin 3 milyon avro civarındaki maliyetinin büyük
bir kısmı Amsterdam Belediyesi tarafından finanse
edildi. Proje fikrini geliştiren araştırma enstitüsü,
projenin Hollanda’nın 140.000 km uzunluğundaki
yollarının yaklaşık %20’sine uyarlanabileceğini ve
trafik ışıklarından elektrikli arabalara kadar birçok
makineye güç sağlanmasına yardımcı olabileceğini
belirtiyor. Yapılan testler, güneş paneli ünitelerinin
traktör gibi ağır araçların ağırlığını da başarıyla
taşıdığını gösteriyor.

32. https://cleantechnica.com/2017/03/12/dutch-solar-bike-path-solaroad-successful-expanding/

LE MANS, FRANSA

KENTSEL IŞIKLANDIRMANIN OPTİMİZE EDİLMESİ

33

İklim ve Çevre

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

BÜTÇE:

Fransa’nın Le Mans şehri sera gazı emisyonlarını
ve ışık kirliliğini azaltmak için kamusal alan
ışıklandırmalarına yönelik bir çalışma yürütüyor.
Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı’nın
tahminlerine göre ülkedeki kamusal ışıklandırmanın
%30 ila %50’si boşa harcanıyor, bu da Fransa’nın
sera gazı emisyonlarının %4’üne ve belediyelerin
enerji masraflarının yaklaşık %50’sine denk geliyor.
Proje kapsamında sokak lambaları daha düşük
enerji harcayan lambalarla değiştiriliyor, böylece her
lambada minimum %30 enerji tasarrufu sağlanıyor,
LED teknolojisi kullanılan noktalarda ise %75’e
ulaşabilen bir tasarruf gözleniyor.

Şehrin farklı bölgelerinin ışık ihtiyaç analizi
yapılıyor ve standart bir uygulama yerine bölgesel
farklılık gösteren özelleşmiş bir plan uygulanıyor.
Bu doğrultuda bazı lambaların ışık yoğunluğu
kısılıyor, bazıları ise belli saat aralıklarında tamamen
kapatılıyor.
Proje kapsamında ışık seviyelerinin ayarlanması,
elektrik harcamalarının kontrol altına alınması
ve saatlik ışıklandırma seviyelerine sınırlandırma
getirilmesi hedefliyor. Toplam maliyeti 5 milyon
avro olan proje 1,1 milyon avroluk bir AB Komisyonu
fonu ve 473 bin avroluk yerel bir fon tarafından
destekleniyor.

33. https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3954&docType=pdf
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MELBOURNE, AVUSTRALYA

GÜNEŞ ENERJİLİ TRAMVAY HATTI

34

Ulaşım

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Melbourne
şehrinin tramvay hattı, gücünün tamamını şehrin
güneş enerjisi santrallerinden alıyor. Eyaletin en
büyüğü olan Numurkah santrali de bunlardan biri.
2019’da çalışmaya başlayan santral sayesinde 75 bin
arabayı trafikten almaya eşdeğer bir emisyon azaltımı
sağlanıyor.

34. https://cities-today.com/melbournes-trams-set-to-run-on-solar-power/

Santralin yapımı eyalet yönetiminin Güneş
Tramvayları Girişimi (Solar Trams Initiative) tarafından
fonlandı. Eyalet 2025’e kadar %40, 2030’a kadar
ise %50 oranında yenilenebilir enerjiye geçmeyi
hedefliyor, Melbourne tramvay hattındaki dönüşüm
de bu hedef kapsamında atılan adımlardan biri olarak
görülüyor.

MIDDELFART, DANİMARKA

BELEDİYE BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

35

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Binalarında enerji verimliliğine dair aldığı önlemler
ve gerçekleştirdiği düzenlemelerle enerji tüketiminde
%21’lik bir verimlilik sağlamayı başaran Middelfart
Belediyesi, Schneider Elektrik şirketiyle birlikte yeni
bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında belediyeye
ait 80 mülkte Building Analytics isimli bir yazılım
kullanılıyor. Bu şekilde binaların enerji, iklimlendirme
ve bakım ihtiyacı verileri gerçek zamanlı olarak takip
ediliyor.

Yazılım sayesinde yıllık %5 enerji tasarrufu
bekleyen belediye, bu sayede toplam %26’lık bir
tasarrufa ulaşmayı hedefliyor. AB’de binalardaki
tüketimin toplam enerji tüketiminin %40’ı, karbon
emisyonlarının ise %36’sından sorumlu olduğu göz
önünde bulundurulursa bu tür projelerin giderek
önem arz edeceği düşünülüyor.

35. http://servecommunity.ie/wp-content/uploads/2012/08/09-Middelfart-Municipality-Case-Study.pdf
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TEL AVIV, İSRAİL

ŞEHİRDE GÜNEŞ ENERJİLİ ÇATILAR

36

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Tel Aviv Belediyesi, enerji üretiminin merkeze
bağımlılığını azaltma planı çerçevesinde, çevreyi
korumak ve şehirdeki yaşam masraflarını düşürmek
adına çeşitli konutlarda ve ticari binalarda güneş
enerjisi panellerinin yerleştirilmesine destek
sağlıyor. Belediyenin eylem planı içerisine entegre
olan ve yaklaşık $15.000 bütçe ayrılan proje, pilot
çalışma olarak güneş enerjisi elde etmeye elverişli
3000’den fazla binayı haritalandırdı. Bu haritaya
belediyenin resmi internet sitesinden erişilebiliyor.

36. https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartEnvironment.aspx

Belediye, gerçekleştirdiği haritalandırma çalışması
sayesinde şehir sakinlerini çatılarına güneş enerjisi
panelleri yerleştirmeleri için teşvik edebiliyor. İlgili
kişilere güneş panelleri ve kurulumları ile ilgili çeşitli
bilgilendirmeler yapılıyor, kılavuzlar veriliyor, indirimli
fiyatlar sunan tedarikçilerin listesi sunuluyor ve
finansal destekler sağlanıyor. Tüm bilgiler ve listeler
belediyenin internet sitesinde herkesin erişimine açık
olarak tutuluyor.

RIJEKA, HIRVATİSTAN

KAMU BİNALARININ YENİLENMESİ

37

Sıfır Emisyon

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Hırvatistan’ın Rijeka şehri karbondioksit emisyonlarını
azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji
verimliliğini arttırma hedefiyle kamu binalarının enerji
sistemlerini yeniliyor. Isıtma/soğutma kaynaklı enerji
tüketimlerini yıllık yaklaşık %50 azaltacak şekilde
yenilenen binalarla emisyon seviyelerinde düşüş
hedefleniyor. Sistemlerin yenilenmesinin yanı sıra
binaların izolasyonları ve çatılarının iyileştirilmesi,
ışıklandırma sistemlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar
yapılıyor. Proje Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
(ERDF) tarafından destekleniyor.

37. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/croatia/energy-saving-renovations-at-primary-school-in-rijeka-croatia-beat-target
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MONTERREY, MEKSİKA

ATIKTAN ENERJİYE

38

Atık Yönetimi

BÜTÇE:

Nüfusu 1 milyon olan bir şehirde çıkan atık, ortalama
büyüklükte bir çimento fabrikasına güç sağlayacak
kadar enerji üretebiliyor (IRENA ve ICLEI, 2013).
Buradan hareketle dünyada akıllı atık toplama ve
atıktan enerji üretme metotları giderek yaygınlaşıyor.
Meksika’nın Monterrey kentinde hayata geçen
ve Dünya Bankası ile UNFCC (Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) tarafından
desteklenen proje kapsamında belediye, depolama
alanlarının ayrıştırılmasından üretilen biyogaz ile
çeşitli kentsel hizmetler sağlıyor.

Proje sayesinde Monterrey’deki kamu aydınlatmasının
yüzde 70’i, şehrin atık tesisi tarafından üretilen
biyogazdan geliyor. Gün boyunca santralden gelen
elektrik de şehrin metro sistemi için kullanılıyor.
Proje aynı zamanda GEF (Global Environment
Fund) fonundan ve Danimarka Karbon Fonundan da
faydalanıyor.

38. https://cleantechnica.com/2013/03/04/biogas-from-garbage-powers-monterreys-city-lights/

UKRAYNA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ AĞI

39

Eğitim

Politika

BÜTÇE:

Ukrayna Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, belediyelerin
iş birliği ve GIZ’in finansal desteğiyle enerji
verimliliği üzerine bir kapasite ve politika geliştirme
projesi uyguluyor. Proje, Ukrayna merkezi ve yerel
yönetimlerin iş birliğiyle, enerji verimliliğini artıracak
politikaların yapımı ve uygulamaların hayata geçmesi
için uygun organizasyon yapısı, yasal altyapı ve
eğitimli personel eksikliğine odaklanarak, bu yönde
atılacak adımları finanse etmek üzere tasarlandı. Proje
kapsamında ülkenin tüm bölgelerinde belediyeler
arası ortak girişimlerden oluşan konsorsiyumlar
kuruldu. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir eğitmen
havuzu oluşturuldu ve konsorsiyum üyelerine ve
belediye çalışanlarına uygun enerji yönetiminin nasıl
uygulanacağı ve enerji verimliliğinin nasıl sağlanacağı
konularında kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından konsorsiyumlar, enerji
verimliliğinin sağlanması ve bütüncül bir temiz enerji
planının tesisi için uygun hukuki altyapı üzerine
çalışmalar yürüttü. Projenin sonunda, Ukrayna’daki
on belediye, yerel sürdürülebilir enerji için Avrupa
Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimine katıldı
ve Avrupa 20-20-20 hedeflerine ulaşmaya yönelik
sürdürülebilir enerji kullanımına ilişkin eylem planları
geliştirmeye ve uygulamaya başladı. Örneğin
Myrhorod şehri, sokak aydınlatmasını enerji tasarruflu
ışık kaynakları ve güneş enerjisine çevirdi. Şehirde
bir anaokulu kapsamlı bir enerji iyileştirmesine tabi
tutuldu ve bir güneş enerjili su ısıtma tesisi kuruldu.

39. https://www.giz.de/en/downloads/GIZ_FactSheet_EE%20Municipalities_2020_EN_web.pdf
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ATIK YÖNETİMİ
VE GERİ DÖNÜŞÜM
Atık yönetimi, 2015 yılında Avrupa
Komisyonu tarafından başlatılan
döngüsel ekonomiye geçişin önemli bir
parçası olarak görülüyor. Avrupa Birliği
Atık Yönetimi Mevzuatı incelendiğinde
belediyelerin bu alanda kilit role sahip
olduğu anlaşılıyor.
Atığın toplanması ve kategorize edilmesi,
nakliyesinin doğayla dost hale getirilmesi,
geri dönüşümü ve yeniden kullanımın
teşvik edilmesinde belediyelerin
yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, işletmeler
ve akademinin iş birliği ile hareket etmesi
öneriliyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Mart 2019’da
yayınlanan Döngüsel Ekonomiye Geçiş Eylem Planı
Raporu’nda40 atık yönetimine ilişkin önemli hedefler
yer alıyor. Raporda atık işleme önceliklerinin
hayata geçirilerek (atığı önleme, yeniden kullanım,
geri dönüşüm, vb.) atıkların %65’inin 2030 yılına
kadar geri dönüşümünün sağlanması hedefinin
altı çiziliyor. Avrupa Komisyonu 2024 sonuna
kadar belirlediği 6 hedefin içerisinde sürdürülebilir
kaynak kullanımına odaklanan yeni döngüsel
ekonomi41 modelini hayata geçireceğini ve bu
alanı önceliklendirdiğini belirtiyor. Atık yönetimi
konusunda ise yine strateji dokümanında özellikle
plastik konusuna dikkat çekildiği görülüyor.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler
Dairesi’nin (UNDESA) yayınladığı Şangay Kılavuzu:
21. Yüzyılda Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
Rehberi’nin Belediye Katı Atık Yönetimi başlığında,
katı atık sektörünün sera gazı emisyonlarına ciddi
anlamda etkisi bulunduğunun altı çiziliyor. Küresel
anlamda seralara harcanan bütçenin yaklaşık %5’i
1300 metrik tonluk karbondioksit emisyonuna
gidiyor.
7. Çevre Eylem Programı, AB’deki atık politikası
için aşağıdaki öncelikli hedefleri belirliyor:

• Üretilen atık miktarının azaltılması,
• Geri dönüşümün ve yeniden kullanımın en üst
düzeye çıkarılması,

• Yakılmanın geri dönüştürülemeyen malzemelerle
sınırlandırılması,

• Depolama alanlarının geri dönüştürülemeyen ve
geri kazanılamaz atıklarla sınırlandırılması.

40. The İmplementation Of The Circular Economy Action Plan, Mart 2019 41. Döngüsel ekonomi, bir üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede
ham madde maliyetinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin ve çevresel faydanın maksimumda tutulduğu, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı yeni bir üretim modelini
tarif ediyor.

• Atık hiyerarşisine uyum: Son yirmi yılda, Avrupa

ülkeleri, belediye atıkları konusundaki odağını
giderek bertaraf yöntemlerinden azaltım, yeniden
kullanım ve geri dönüşüme kaydırmış durumda.
Belediyeler bu yolla atık hiyerarşisini42 yukarı
doğru hareketlendirerek çevre üzerindeki baskıları
azaltabiliyor.

• Atık yönetimi konusunu döngüsel ekonomi

bağlamında ele almak: Uluslararası kuruluşlar, atık
yönetimini döngüsel ekonomiye geçişin anahtarı
olarak tanımlıyor. Bu bakımdan belediyelerin
bir atık yönetimi stratejisi oluşturması, atığın
önlenmesini kentsel düzeyde teşvik etmesi ve
yeniden kullanım stratejilerini hayata geçirmesi
öneriliyor.

• Kapsamlı bir atık yönetim stratejisinin

oluşturulması: Atık yönetim stratejisinin etkin
ve verimli olması, atık konusundaki mevcut ve
gelecekteki eğilimlerin değerlendirilmesine,
vatandaşların çevresel tutumlarının dikkate
alınmasına ve sürdürülebilir veri izleme
metotlarının kullanılmasına bağlı olduğu
düşünülüyor. Bu noktada atık yönetimi stratejisinin
atık hiyerarşisine (azaltma, yeniden kullanma,
geri dönüşüm, geri kazanma, bertaraf etme) göre
yapılması büyük önem arz ediyor.

• Stratejinin hayata geçmesini kolaylaştıracak

42. Atık hiyerarşisi, atık yönetimi seçeneklerinin çevre açısından
en fazla tercih edilmesi gerekenden, en az tercih edilmesi gerekene
doğru sıralanmasını ifade ediyor. Bu çerçevede sıralama en çok tercih
edilmesi gerekenden en aza olacak şekilde şöyle: önleme, azaltma,
tekrar kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı, bertaraf

teşvikler tasarlamak: Çoğu gelişmiş atık yönetimi
stratejisi, hem uzun vadeli (10-20 yıl) hem de kısa
vadeli (1-5 yıl) hedefler içeriyor ve strateji düzenli
olarak (en az 3 yılda bir) gözden geçiriliyor.
Bu noktada yerel yönetimlerin, bu konudaki
davranış değişimini teşvik etmek amacıyla bir
dizi ekonomik aracı (vergilerde indirim, atık
fiyatlandırması, ulaşımda indirim gibi) stratejiye
entegre etmesi öneriliyor.

• İş birliklerinin kurulması: Belediyelerin katı

atık yönetimini etkili bir şekilde uygulanması
için özel sektör, kayıt dışı işçiler ve topluluklarla
ortaklıklar geliştirmesi öneriliyor. Bu kapsamda
toplama, taşıma, geri dönüşüm, kompostlama,
atıktan enerjiye dönüşüm gibi farklı aşamalardaki
uygulama alanları için kamu-özel sektör
ortaklıklarının teşvik edilmesine, kayıt dışı atık
toplayıcıları ve geri dönüşüm kooperatiflerini
sürece dahil etmeye imkan veren bir politika
izlenmesi tavsiye ediliyor.

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

Bu bağlamda, uluslararası kuruluşlar, özellikle
yerel yönetimlerin atık yönetimi ve döngüsel
ekonomi konusunda aşağıdaki uygulama alanlarını
önceliklendirmesini öneriyor:

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM
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GRONINGEN, HOLLANDA

AKILLI ATIK YÖNETİMİ

43

Sıfır Emisyon

BÜTÇE:

Hollanda’daki Groningen Belediyesi, dolu olduklarında
rapor veren “akıllı ve bağlantılı çöp kutuları” yardımıyla
karbon ayak izini azaltmayı başardı. Groningen Şehir
Meclisi, Vodafone (M2M) ve atık yönetimi şirketi MicO-Data ile birlikte çöp toplayıcılarının boş kutuları
almak için gereksiz yolculuklar yapmak zorunda
kalmasını önlemek için çalışıyor. Konsey, Hollanda
genelinde projeye katılan 25 yerel yönetimden biri.
Atık yönetimi şirketinin çıkardığı “bağlantılı kutular”
(connected bins), sensörler ve doluluk durumuna dair
rapor göndermesi amacıyla SIM kart ile donatılıyor.

Toplanan veriler, çöp kamyonlarının dolu bidonların
boşaltılmasını veya boş bidonların günlük rotadan
çıkarılmasına yardımcı oluyor. Belediye çalışanları artık
daha az yolculuk yapıyor ve daha az yakıt kullanıyor.
Uygulamanın uzun vadede, ihtiyaç duyulan toplam çöp
kamyonu sayısının azaltılmasına yardımcı olabileceği
düşünülüyor. Bu yaklaşımı kullanarak, Groningen
Belediyesi karbon emisyonlarını yalnızca bir yıl içinde
yılda yaklaşık 30 ton düşürürken, yaklaşık 92.000 avro
tasarruf etti.
Atık yönetimine ilişkin benzer bir uygulama Türkiye’de
Evreka isimli bir startup tarafından yürütülüyor.

43. https://iotbusinessnews.com/2012/09/11/52497-connected-bins-cut-councils-carbon-footprint-by-a-fifth/

BELO HORIZONTE, BREZİLYA

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

44

İstihdam

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Brezilya’nın Belo Horizonte şehri 1993’ten beri
uyguladığı entegre katı atık yönetimi modeliyle,
atıkları kaynağında ayrıştırarak çevresel etkilerini en
aza indirmeye ve geri dönüşüm oranlarını artırmaya
çalışıyor. Şehir bu modelde çöp toplayıcıları ile
ortaklık kurdu. Brezilya’da catadores olarak anılan
çöp toplayıcılarının 90’lı yıllardan beri kooperatifleri
bulunuyor ve günümüzde geri dönüşüm çalışanları
olarak anılıyor. Şehirde 100’ün üzerinde evsel atık
bırakma noktası bulunuyor, ayrıca Belo Horizonte’nin
çöp arabaları her hafta standart olarak geri
dönüştürülebilir materyalleri topluyor.

Toplananlar ayrıştırılmak ve işleme sokulmak için
kooperatif depolarına teslim ediliyor. Çalışma,
atık yönetimine katkısının yanı sıra geri dönüşüm
çalışanlarının çalışma koşullarını da önemli ölçüde
geliştirmiş gözüküyor. Şehirle bireysel sözleşmeleri
olan çeşitli kooperatifler aracılığıyla yaklaşık 600 kişi
resmi olarak atık yönetimi sektöründe istihdam edildi
ve ülkedeki asgari ücret standardından faydalandı.

44. https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/integrated-waste-management-brazil/
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HOUSTON, ABD

İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİNİN YENİDEN KULLANIMI

45

Paylaşım

İnşaat Atığı

BÜTÇE:

Kapılar, elektrik armatürleri ve ekipmandan
aydınlatma, kereste, metal, sıhhi tesisat, kontrplak,
lavabo ve duşlara kadar inşaat ve yapı malzemeleri
Houston bölgesindeki atık akışının %38’ini
oluşturuyor. Houston Galveston Bölge Konseyi
ve Houston Şehri Katı Atık Yönetimi Departmanı
tarafından hayata geçirilen Yapı Malzemeleri Yeniden
Kullanım Deposu, yerel çöplüklere atılacak yapı
malzemelerini herhangi bir kar amacı gütmeyen
kuruluş tarafından yeniden kullanılmak üzere ücretsiz
olarak kullanılabilir hale getiriyor.

Depo, bireylerden, tedarik şirketlerinden ve
inşaatçılardan gelen malzemeleri kabul ediyor.
Proje 2015 yılına kadar 3.000 ton malzemeyi çöp
sahasından uzaklaştırdı ve bunun %90’ını dağıttı.
Depo, yalnızca materyallerin yeniden kullanımını
değil aynı zamanda yerel katılımı teşvik eden örnek
bir uygulama oldu. Bir atölye ve toplantı alanı
oluşturmak, yeniden kullanım ve kaynakları paylaşma
konseptini teşvik etmek için yakın zamanda bir
topluluk merkezi de inşa edildi.

45. https://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-houston-reuse-warehouse

LONDRA, İNGİLTERE

YEREL İŞLETMELERLE GIDA ATIĞININ AZALTILMASI
İş Birliği

Gıdaya Erişim

46

Gıda İsrafı

BÜTÇE:

Kasım 2013’te başlatılan FoodSave projesi,
küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin gıda
atıklarını azaltmalarına, fazla yiyecekleri iyi
değerlendirmelerine ve gıda atıklarını kompostlama
veya oksijensiz sindirim gibi süreçlerle daha
sorumlu bir şekilde bertaraf etmelerine yardımcı
oluyor. Müşterilere farklı porsiyon boyutları sunmak,
garnitürlerin ölçülmesi, günün çorbası ve menü
spesiyalleri için artık yiyeceklerin kullanılması ve
personelin neyin atılmaması gerektiği konusunda
bilinçlendirilmesi gibi basit önlemleri teşvik ediyor.
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Londra Atık ve

46. https://www.london.gov.uk/city-hall-blog/helping-london-reduce-food-waste

Geri Dönüşüm Kurulu ve Londra Belediye Başkanı
tarafından finanse edilen program, yemek servisi ve
konaklama işletmeleri (restoranlar, barlar, personel
dahil) için gıda atığının azaltılmasını sağlayan
Sürdürülebilir Restoran Derneği ile ortaklaşa
yürütülüyor.
Mart 2015 itibariyle, FoodSave Programı Londra’daki
yaklaşık 200 küçük konaklama işletmesinin gıda
atıklarını daha iyi yönetmesine, gıda atıklarını 150
tonun üzerinde azaltmasına ve 1000 tondan fazla
gıda atığını çöplükten uzaklaştırmasına yardımcı oldu.
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AMSTERDAM, HOLLANDA

ESKİ STADYUM KOLTUKLARINDAN YENİ ÜRÜNLER

47

Döngüsel Ekonomi

BÜTÇE:

Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve
Amsterdam Arena, eski stadyum koltuklarının 3D
baskıyla üretilecek yeni ürünler için hammadde olarak
kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Dünyanın en
sürdürülebilir stadyumlarından biri olan Amsterdam
Arena, 2020 yılında tüm stadyum koltuklarını
yenilemek ve bunu mümkün olduğunca az atığa
sebep olarak yapmak istiyor.

47. https://amsterdamsmartcity.com/circularamsterdam

Stadyumda halihazırda 50.000’in üzerinde sert
plastikten sandalye bulunuyor. Plastik atıkların geri
dönüştürülmesinde uzman bir şirket, üniversite
ve arenanın iş birliğiyle koltukların mümkün
olan en yüksek değerini koruyarak nasıl yeniden
kullanılabileceğini inceliyor.
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MİLANO, İTALYA

PLASTİKSİZ BİR ŞEHİR

48

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

AB 2020’de tek kullanımlık plastikleri yasakladı,
ancak Milano’daki belediye meclisi bu çevre sorununu
erkenden üstlenmeye karar verdi. Lombardiya’nın
bölgesel başkenti Milano, tamamen plastikten arınmış
ilk İtalyan şehri olmayı planlıyor. 2019 Ocak ayında,
tek kullanımlık plastik eşyalara izin verilmeyen,
işletme sahiplerinin gönüllü olarak programa
katılmaya davet edildiği ve şehrin küçük bölgelerini
hedefleyen bir pilot proje başlatıldı. Bu aşamada,
yasak henüz zorunlu değil, ancak 200’den fazla bar,
restoran ve dükkân kampanyaya katılım gösterdi.
Programa katılan işletmelerin pencerelerinde

48. https://www.plasticfree.milano.it/

“Plastiksiz Milano” etiketini sergilemelerine izin
veriliyor, böylece işletmeler İtalyan ve Avrupa çöp
sahalarında geri dönüştürülemeyen atıklarla aktif
olarak mücadele ettiklerini beyan ediyor. İşletme
sahiplerinin ve müşterilerin bu yeni uygulamaya
katılmasını sağlamak, şehrin aşırı tüketim
alışkanlıklarını azaltmanın önemli bir adımı olarak
görülüyor. Program hala yalnızca bar, mağaza
ve restoranlara yönelik olsa da yerel yönetim bir
sonraki adımın tüm kamu ofislerinde tek kullanımlık
plastiklerin yasaklanması olacağını açıkladı.
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BİLLUND, DANİMARKA

ATIKSU ARITMA SANTRALİ, ENERJİ ÜRETİMİ VE
KAYNAK KURTARMA
49

Enerji

Döngüsel Ekonomi

BÜTÇE:

Billund Biorefinery (biyorafineri50) döngüsel ekonomi
prensibine dayanan bir atıksu arıtma tesisi. Billund
Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle
santralde toplanan atıkların en az %98’i geri dönüşüm
yoluyla elektrik, ısı ve organik gübre üretimini
sağlıyor. Su arıtma, enerji optimizasyonu ve biyogaz
üretimini birleştiren proje sayesinde santral harcadığı
enerjinin 3 katını üretebiliyor, aynı zamanda atık
suyu ve katı atıkları verimli bir şekilde temizliyor/geri
dönüştürüyor.

Elektrik tüketiminde sağlanan tasarruf, rafinerinin
yapımı öncesinde su arıtımı için kullanılan elektriğe
kıyasla yaklaşık %20, enerji üretimi ise iki katına çıktı.
Tesisin atık su ve gıda atığını işleme kapasitesi ise
%25 arttı.

49. https://stateofgreen.com/en/partners/billund-biorefinery/solutions/billund-biorefinery-1/
50. Biyolojik kökenli ham maddelerin işlenerek ısı, elektrik, yakıt gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin sağlandığı dönüşüm süreçleri.

STOKHOLM, İSVEÇ

YERALTI KATI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ
Enerji

51

Kaynağında Ayrıştırma

BÜTÇE:

Stokholm Avrupa’nın en temiz şehri olarak tanımlanıyor.
2010 yılında Avrupa Yeşil Başkenti Ödülünü kazanan ilk
AB şehri olmanın verdiği motivasyonla, sürdürülebilir
çözümleri hayatın her alanında uygulama stratejisini
izliyor. Stockholm, 2050 yılına kadar tamamen
yenilenebilir yakıt sistemine geçmiş olmayı hedefliyor ve
altyapı tamamen bu hedefe uygun inşa ediliyor.
Bu kapsamda hayata geçen uygulamalardan biri Yeraltı
Katı Atık Toplama Sistemi. Sistemde üretilen katı atıklar
kaynağında dört farklı renkteki torbalara ayrılarak
yer altından doğrudan atık toplama merkezlerine
gönderiliyor.
51. https://www.stockholmvattenochavfall.se/en/waste-and-recycling/

Kent yönetimi kaynağında ayrıştırmayı teşvik amacıyla
her yıl atık yönetimi, geri dönüşüm, katı atık tesislerinin
yerleri ve çalışma saatlerini içeren bir atık takvimini
ev ve işyerlerine gönderiyor. Kentte katı atık yönetimi
kapsamında yürütülen bir diğer uygulama ise “Biochar”
projesi. 2016 yılında başlatılan projede kentin yeşil
alanlarından elde edilen atıklar, biyolojik kömür olarak
değerlendiriliyor. Karbon tutma oranı yüksek olan
biyolojik kömür, toprak verimini arttırmak amacıyla
kullanılıyor. Ayrıca üretim sürecinde ortaya çıkan gaz
kentin merkezi ısıtma sisteminde kullanılıyor.
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MİLANO, İTALYA

ENTEGRE ATIK TOPLAMA SİSTEMİ

52

İş Birliği

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Milano şehri, 2012’den beri organik atıklar da
dahil olmak üzere atıkları mümkün olduğunca geri
dönüştürmek için entegre bir atık toplama planı
geliştirdi. Konut tipi gıda atığı toplama programını
ve geri dönüştürülebilir malzemeler için şeffaf
torba programını başlattı. Belediye atık şirketi
ile vatandaşları koordine etti, program ayrıntıları
hakkında farkındalık yaratmak için bina yöneticileriyle
çalıştı. Verimlilik, izleme ve saha optimizasyon
ölçütlerini uyguladı.

Sonuç olarak, entegre atık toplama programı, atıkları
4 yılda 450.000 tondan 316.000 tona düşürmeyi
başardı. 2015’te, toplanan 136.000 ton organik atık
dahil olmak üzere kentsel katı atığın %52,7’sinin geri
dönüşümü sağlandı. Bu programın başarısı, belediye
atık hizmetleri şirketi, bina yöneticileri ve vatandaşlar
dahil olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya,
hizmet gereksinimlerini ölçerek tutarlı bir program
tasarlamaya, atık toplama sistemindeki iyileştirmeleri
güncellemeye dayandırılıyor.

52. https://www.c40.org/case_studies/c40-good-practice-guides-milan-integrated-waste-collection-system-2012-2014

HELSİNKİ, FİNLANDİYA

ATIK ISININ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE
ŞEHİR İÇİ ISITMADA KULLANILMASI
Döngüsel Ekonomi

İklim ve Çevre

53

Sıfır Emisyon

BÜTÇE:

2035 yılına kadar “karbonsuz” şehir olmayı hedefleyen
Helsinki dünyadaki en büyük ısı pompası tesisi olan Katri
Vala’yı kullanarak, atık suyun saflaştırılması sırasında
oluşan atık ısıyı ve kentteki çeşitli binaların (data
merkezleri gibi) ürettiği fazla ısıyı yeniden yönlendirerek
elektrik üretiminde ve şehir içi ısıtmada kullanıyor.

53. https://www.helen.fi/en/company/energy/energy-production/power-plants/katri-vala-heating-and-cooling-plant
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STOKHOLM, İSVEÇ

ÇÖP TOPLAMADA KARGO ŞİRKETLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ

54

İş Birliği

Sıfır Emisyon

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Stokholm Belediyesi çöp kamyonları ve kargo
kamyonlarının hareketlerini izleyerek daha verimli
bir atık yönetimi çözümü geliştirdi. Anlaşmalı kargo
kamyonları teslimatlarını tamamladıktan sonra
akşamları şehrin geri dönüştürülebilir atığını topluyor.

54. https://civitas.eu/news/success-stories-freight-planning-stockholm

Bu sayede emisyon oranlarında ve hava kirliliğinde
düşüş sağlanırken aynı zamanda atıklar geri
dönüştürülüyor. Proje, özel sektör belediye iş
birliğiyle geliştirilmiş ortak bir iklim dostu proje olma
özelliği taşıyor.

BERLİN, ALMANYA

ORGANİK ATIKLARDAN ODUN KÖMÜRÜNE
Organik Atık

Kompost

55

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

TerraBoGa Projesi, Berlin-Dahlem Botanik Bahçesi’ndeki
tüm organik atıkların biochar (toprak verimliliğini
artırmak için kullanılan odun kömürü) ve komposta
dönüştürüldüğü bir “kapalı döngü” geri dönüşüm
sistemi geliştirdi. Amaç, iklim değişikliğini olumlu yönde
etkilemek için yaydığından daha fazla karbondioksiti
emen “karbon-negatif” bir atık yönetim sistemi
oluşturmaktı. Bahçeye, gövde odunundan ve budama
atıklarından biyokömür üretmek ve ısıtma için enerji
sağlamak üzere bir karbonizasyon tesisi kuruldu.
Besin açısından zengin diğer atıklar biyokömür ile
kompostlandı.

Botanik bahçesi, TerraBoGa’nın 2015 yılında
tamamlanmasından bu yana biochar teknolojisini
kullanmaya devam ediyor. Yöntem çok sayıda kişi
ve küçük firma tarafından da ev bahçelerinde ve iş
tesislerinde uygulanıyor.
Berlin ve diğer Alman şehirleri, teknolojinin
yaygınlaştırılması üzerine tartışıyor ve Norveç, İsveç ve
Danimarka gibi ülkelerden belediye temsilcileri, daha
fazla bilgi edinmek için bahçe turlarına katılmayı talep
ediyor. Toplam yatırımı 2.005.097 Euro olan Proje
AB’nin Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında
1.002.548 Euro destek kullandı.

55. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/berlin-botanical-garden-develops-carbon-friendly-organic-waste-recycling

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

63

ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM

64

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

PARİS, FRANSA

SIFIR ATIK CADDESİ
İklim ve Çevre

Katılım

56

Sıfır Atık

BÜTÇE:

Paris’in 10. bölgesindeki rue de Paradis, Paris İklim
Planı’nın bir parçası olarak Fransa’nın ilk “sıfır atık
caddesi” oldu. Cadde, İklim Planı stratejileri için
pilot bölge ilan edildi, vatandaşlar ve dükkanlar atık
üretimlerini olabildiğince azaltmaya ve en iyi bir şekilde
ayırmaya teşvik edildi. Pilot bölge seçimi ise rastgele
yapılmadı. Seçilen rue de Paradis caddesi, dükkanları,
cadde sakinleri ve çeşitliliği ile Paris’in toplamının temsil
etme kabiliyetine sahip.

Proje kapsamında caddeye sokak sakinleri ve dükkanlar
için toplu komposterler ve paylaşımlı bir buzdolabı
yerleştirildi, Zero Waste Paris ile alakalı eğitimler,
kozmetik veya ev ürünleri yapmak için “Kendin Yap”
atölyeleri gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi.

56. https://www.tellerreport.com/news/2019-06-08---in-paris--rue-de-paradis--laboratory-of-%22zero-waste%22-.SkMIhouRN.html

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

HAVA KALİTESİ

HAVA
KALİTESİ
Hava kirliliği, havanın doğal olarak içerdiği
madde miktarının çeşitli nedenlerle
artarak çevredeki canlı ve cansız varlıklara
zarar verecek düzeye ulaşması olarak
tanımlanıyor.57 Günümüzde, her geçen
gün artan çevre sorunlarının başında
gelen hava kirliliği, geleceğin dünyasını
ciddi bir şekilde tehdit ediyor ve ekolojik
tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Dünya
nüfusunun hızla yükselmesiyle artan
enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve
şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği
insanlar ve diğer canlılar üzerinde olumsuz
etkiler yaratıyor.

Güncel veriler dünya nüfusunun %91’inin Dünya
Sağlık Örgütü’nün standartlarına göre kirli hava
soluduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği, insan sağlığı
ve çevre üzerinde kabul edilemeyecek etkiler ve
riskler yaratmayacak hava kalitesine ulaşmayı
hedefliyor.
Çevrimiçi bir hizmet olan ve vatandaşlara sunulan
Avrupa Hava Kalitesi İndeksi58 Avrupa genelinde
2000’den fazla hava kalitesi izleme istasyonundan
gelen ölçümleri esas alarak güncel hava kalitesi
durumuna ilişkin bilgiler sunuyor.59 Hava kirliliğine
neden olan kaynaklarda ağırlıklı etkenin insan
faaliyetleri olduğu biliniyor.
Hava kalitesinin artırılması için kentlerde
alınabilecek önlemler aşağıdaki şekilde
sıralanıyor:60,61,62

• Terselme63 nedeni ile kirli havanın dağılamaması
problemine karşın kentin bazı alanlarının imara
açılmaması ve hava koridorlarının önüne bina
yapımının engellenmesi,

• Emisyon ve yakıt kalitesi dahil olmak üzere,
düzenleyici standartların güçlendirilmesi
ve bunların etkin ve verimli bir şekilde
uygulanmasının sağlanması,

• Motorlu taşıtlar ve konutlar için daha temiz
yakıtların kullanımının teşvik edilmesi,

57. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/236217 58. https://airindex.eea.europa.eu/ 59. https://www.eea.europa.eu/tr/articles/temiz-hava-insan-sagligi-ve
60. http://cmo.org.tr/resimler/ekler/690863b5385ea5b_ek.pdf 61. https://www.iklimhaber.org/yeni-rapor-turkiyede-75-milyon-kisi-kirli-hava-solu 62. https://www.oecd.
org/env/country-reviews/42198785.pdf 63. Sıcaklık nedeniyle su buharı ve kirli gazların atmosfere yükselemeyip yeryüzüne çökmesi.

HAVA KALİTESİ
• Hava kirliliğini azaltma hedeflerini desteklemek
için yakıtlara ve motorlu taşıtlara uygulanan
mevcut vergilerin incelenmesi ve mümkünse
uygun şekilde revize edilmesi,

• Hava kalitesi konularının ulaştırma politikasına

entegre edilmesi ve daha temiz motorlu taşıtların
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların
güçlendirilmesi;

• Hava yönetimine ilişkin bilgi tabanının

geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi ve
güçlendirilmesi,

• Ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaştırılması, kent
merkezine araç girişinin kısıtlanması,

• Yerleşim ve sanayi alanları arasında yeşil kuşaklar

oluşturulması, şehir planlaması yapılırken ilin
hakim rüzgar yönü ile komşu illerden olası kirletici
taşınımının göz önünde bulundurulması,

• Trafikten kaynaklı emisyonların azaltımı için

yeşil dalga ve akıllı sinyalizasyon sistemlerinin
kullanımının yaygınlaştırılması,

• Hava kirliliğinin ve iklim krizinin en önemli

sebeplerinden olan kömürlü termik santrallarin
kapatılması ve bu alanda çalışan emekçilerin
mağduriyetlerinin oluşmaması için alternatif
kalkınma planları oluşturulması,

• Enerji verimliliğine yönelik çalışmalara
hız verilmesi.
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HAVA KALİTESİ

AMSTERDAM, HOLLANDA

VATANDAŞ KATILIMIYLA HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

64

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Katılım

BÜTÇE:

Hollanda’da bir çevre savunma kuruluşu, Amsterdam
merkezindeki iki caddenin şehrin havası en kirli
caddeleri olduğunu tespit etti. Bahsi geçen
alandaki hava kalitesinin ölçülmesi için 2016 yılında
vatandaşların da katılım sağladığı bir pilot çalışma
gerçekleştirildi. Vatandaşlara hava kalitesini ölçen
sensörler dağıtılarak hava izlendi, projeye katılım
sağlayan vatandaşlarla birlikte özel toplantılar
düzenlenerek projenin olanakları üzerine tartışıldı.

64. http://making-sense.eu/campaigns/urbanairq/

Toplantıda aynı zamanda pilot uygulamadaki
sensörlerin nereye yerleştirildiği ve sonuçlarının
ne olduğu paylaşıldı. Proje Amsterdam Gelişmiş
Metropolitan Çözümler Enstitüsü ve AB tarafından
fonlanan Making Sense programı tarafından
destekleniyor.
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HAVA KALİTESİNİ ÖLÇEN SENSÖRLER
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Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

İklim ve Çevre

BÜTÇE:

Prag, gerçek zamanlı veri toplayan hava kalitesi
sensörlerinin kurulumu ile akıllı şehir altyapısını inşa
etmede önemli bir adım attı. CO2 sensörleri, şehrin
yerel hava kalitesinin izlenmesine ve hava kalitesini
iyileştirmek için eylemler belirlenmesine yardımcı oluyor.

65. https://aqicn.org/city/prague/

Sensörler akıllı sokak lambalarına yerleştiriliyor, bu
lambalar trafik denetimi, güvenlik gibi amaçlarla da
kullanılıyor.

HAVA KALİTESİ

PRAG, ÇEKYA

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

SIFIR EMİSYON

SIFIR
EMİSYON
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
en önemli gündem maddelerinin
başında sera gazı salınımları geliyor.
Günümüzde karbon emisyonunun
çevreye verdiği zararın ciddi boyutlara
ulaştığı düşünülüyor. Emisyonlar,
büyük oranda enerji sektöründe fosil
yakıtların kullanımından kaynaklanıyor.
Küresel enerji arzının yüzde 80’inin fosil
yakıtlardan sağlanması ve artan enerji
talebi, sera gazı emisyonlarındaki artışın
sürmesine neden oluyor. Atmosferdeki
karbondioksit ve metan gazı oranlarındaki
artış dünya yüzeyinin sıcaklığını
yükseltiyor. Dünyanın yüzeyi ısınıyor ve
kutuplara yakın buzullar eriyor, sera gazı
emisyonları 1990 yılındaki seviyeye göre
%50 artmış bulunuyor.

İklim değişikliğinin şehirler üzerindeki olumsuz
etkilerinden bazıları soğutma ihtiyacının artması,
enerji kıtlığı, gıda ve su kıtlığı, mali ve ekonomik
kayıplar, iklim değişikliği nedeni ile zorunlu göç gibi
sorunlar olarak sıralanıyor.
Dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği
tehdidine karşı düşük karbonlu ekonomiye geçmeye
yönelik adımlar atılıyor. Karbon emisyonlarının
azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele
politikasının temelini oluşturuyor. Günümüzde
hükümetler karbon emisyon azaltımı ile ilgili
uygulayıcı kararlar alıyor ve kuruluşlar zorunlu veya
gönüllü olarak karbon azaltımı çalışmaları yapıyor.
Şehirler, enerji ve doğal kaynakların hızlı ve daha
çok tüketilmesine neden olan, bu nedenle sera
gazlarının atmosferdeki miktarının artmasından
sorumlu olan yerleşimler olarak görülüyor.
Şehirlerin sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim
değişikliğinin etkilerine uyum noktasında geleceğe
yönelik politikalar geliştirmesi ve planlama yapması
bekleniyor. Günümüzde pek çok şehir yönetimi
iklim değişikliği ile mücadele için yerel hizmet
politikalarının önemli bir bölümünü bu konuya
ayırıyor ve yerel iklim değişikliği eylem planlarını
uyguluyor.

Yerel yönetimler, kentlerde sera gazı kaynaklı
emisyonların azaltılması için kendi iç kurumlarında
iklim çalışma birimlerini oluşturuyor ve emisyon
oranlarını düşürmeyi hedefleyen birtakım
yöntemlere başvuruyor.
Daha kapsamlı çözümler için şehirlerin stratejik
planlarının sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu
olmalarını sağlamaları önem arz ediyor.

66. http://www.iklimin.org/
wp-content/uploads/egitimler/
seri_10.pdf

SIFIR EMİSYON

Düşük karbonlu kentler; iyi hava kalitesine sahip,
meteorolojik yağış düzenlerinin değişmesine karşı
dayanıklı, ekolojik bütünlüğü bozulmamış, yerleşim
alanlarına kıyasla yeşil alanın daha fazla olduğu,
su kıtlığı yaşamayan, emisyon miktarı az olan, kent
içi ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilir bir anlayış
ile sağlandığı, fosil yakıtlara bağlı hava kirliliğinin
olmadığı, elektriğin modern normlarda yenilendiği,
kentte yaşayan insanların sağlığının korunduğu ve
kent ekonomisinin düşük karbonlu ekonomilerle
güçlendiği yerleşim alanları olarak kabul ediliyor.66
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LONDRA, İNGİLTERE

CAYDIRICI CEZALARLA EMİSYONU AZALTMAK
SIFIR EMİSYON

67

Ulaşım

İklim

Planlama

BÜTÇE:

Londra, trafiğe çıkan araç sayısını azaltmak, toplu
taşıma kullanımını teşvik etmek, kent merkezinde
oluşan sıkışıklığa çözüm üretmek ve kentin karbon
ayakizini azaltmak amacıyla caydırıcı cezalar
uyguluyor. Bu kapsamda Londra merkezine giren
eski araçlardan “trafik sıkışıklığı ücreti” alınıyor ve
“T-Charge” adı verilen emisyon ücreti uygulanıyor.

67. https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/penalty-charges

Bu uygulamada Londra merkezine giren eski araçların
minimum emisyon standartlarını karşılaması ya da
trafik sıkışıklığı ücretine ek olarak emisyon ücreti
ödemeleri gerekiyor. Londra, emisyon azaltımını
desteklemek amacıyla 2019 tarihinden itibaren 3,6
milyon sakinin yaşadığı merkez bir alanı Ultra Düşük
Emisyon Bölgesi (Ultra Low Emission Zone - ULEZ)
ilan etti. Bu bölgeye girecek olan araçlardan daha sıkı
emisyon standartlarını karşılamaları bekleniyor.
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GALATSİ, YUNANİSTAN

AĞIR İŞ MAKİNELERİNİN YENİLENMESİ

68

İklim ve Çevre

SIFIR EMİSYON

Sıfır Emisyon

BÜTÇE:

Vinç, kepçe ve çöp arabaları gibi kamusal ağır iş
makineleri, kent merkezlerinde emisyon salınımlarının
%33’ünden sorumlu. Atina’nın bir banliyösü olan
Galatsi Belediyesi, LIFE Programı tarafından fonlanan
CAT4HEAVY projesiyle ağır makinelerde yeni bir
emisyon kontrol sistemi kullanarak sera gazı ve hava
kirliliğinden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde
düşürmeyi hedefliyor.

68. https://www.lifecat4heavy.eu/about/

Ağır makinelerin bu sistemle yenilenmesi sonucunda
mikro partiküller ve nitrojen oksitler gibi ana toksik
emisyonlarda %95 azalma görüleceği tahmin ediliyor.
Bu yeni teknolojinin, ilk olarak Galatsi Belediyesi’nin
40 aracında (gerçek koşullarda) uygulanması
planlanıyor. Proje bu uygulamalar için 2,7 milyon avro
fon kullanıyor.
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OSLO, NORVEÇ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARI TEŞVİK
SIFIR EMİSYON

69

Elektrikli Araç

Enerji

Teşvik

BÜTÇE:

Oslo, dünyada elektrikli araç sayısının en fazla olduğu
kentlerden biri. Ülke genelinde, satılan her dört
otomobilden biri elektrikli. Oslo, bu alanda özellikle
vatandaşların alım kararlarını etkilemeyi hedefleyen
önemli iletişim çalışmaları ve teşvikler sağlıyor.
Teşvikler kapsamında elektrikli araç alıcıları için
düşük satın alma vergileri uygulanıyor, paralı yollar ve
şehirlerdeki otoparkların ücretsiz kullanımı sağlanıyor
ve otobüs şeritlerine ücretsiz erişim hakkı veriliyor.

Oslo, tüm bu teşvikleri içeren bütünlüklü bir politika
geliştirerek ve etkili bir iletişimle uygulamaları
destekleyerek, büyük oranda enerji tasarrufu
sağlanmasına ve iklim kriziyle mücadelede önemli
kazanımlar elde edilmesine katkıda bulunuyor.

69. https://www.reutersevents.com/sustainability/how-oslo-became-worlds-electric-vehicle-capital
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KENTSEL
YEŞİL ALANLAR

KENTSEL
YEŞİL ALANLAR
Estetiğin ötesinde insan sağlığıyla da
bağlantılı olduğu bilinen70 kentsel yeşil
alanlar; parklar, meydanlar halka, açık
bahçeler ve daha pek çok şekilde şehir
planlamalarında yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü kentsel yeşil alanı
kısaca “herhangi bir çeşit bitki örtüsü
barındıran her türlü kentsel alan”71 olarak
tanımlıyor.

Geleneksel park ve bahçelerin yanında, yeni nesil
kentsel yeşil alan fikirleri de dünyadaki birçok
şehirde kendini gösteriyor. Yol kenarı yeşillendirme,
yeşil çatılar, cep parkları, yürüyüş ve bisiklet
yollarının yanı sıra ormanlık alanlara erişimin
kolaylaştırılması kentsel yeşil alanları çoğaltmaya
yönelik çalışmalar arasında yer alıyor. Kentsel yeşil
alanların sürdürülebilir kent modelinin önemli bir
parçası olmasında insan sağlığı ve toplum yapısı
üzerindeki etkisi büyük rol oynuyor.
Kentsel yeşil alanlar şehir sakinlerine rahatlama
olanağı sağlarken ayrıca insanları fiziksel aktiviteye
teşvik ettiği biliniyor.72 Modern kent yaşamının
yarattığı stresten kaçış olanağı sunan yeşil alanlar
insanlarda depresyon, anksiyete gibi zihinsel
sağlık sorunlarının risklerini azaltıyor ve insanları
gruplar halinde fiziksel aktiviteye ve sosyalleşmeye
teşvik ediyor.73,74,75 Hava kirliliği kaynaklı solunum
rahatsızlıkları ve kronik hastalıkların rastlanma
oranlarında düşüş görülüyor76 ve kentlerdeki aşırı
ısınmanın da önüne geçiliyor.77,78

70. Urban green spaces: a brief for action. UN City, Denmark: World Health Organization Regional Office for Europe. 2017. 71. Ibid 72. Hartig, Terry. “Three steps to
understanding restorative environments as health resources.” Open Space People Space. Ed. Catharine Ward Thompson and Penny Travlou. London: Taylor and Francis, 2007.
73. Ibid. 74. Astell-Burt, Thomas; Feng, Xiaoqi; Kolt, Gregory S. (November 2013). “Mental health benefits of neighbourhood green space are stronger among physically active
adults in middle-to-older age: Evidence from 260,061 Australians”. Preventive Medicine. 57 (5): 601–606. doi:10.1016/j.ypmed.2013.08.017. PMID 23994648. 75. Mitchell,
Richard (August 2013). “Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments?”. Social Science & Medicine. 91:
130–134. doi:10.1016/j.socscimed.2012.04.012. PMID 22705180. 76. Kloog, I (Apr 2019). “Air pollution, ambient temperature, green space, and preterm birth”. Current
Opinion in Pediatrics. 31 (2): 237–243. doi:10.1097/MOP.0000000000000736. PMID 30640892. S2CID 58585445 77. Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies”
(PDF). U.S. Environmental Protection Agency. 78. Rizwan, Ahmed Memon; Dennis, Leung; Liu, Chunho (2008). “A Review on the Generation, Determination, and Mitigation of
Urban Heat Island”. Journal of Environmental Sciences. 20 (1): 120–8. doi:10.1016/S1001-0742(08)60019-4. PMID 18572534. 79. https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web3.pdf%3Fua=1

Kentsel yeşil alanlar oluşturulurken
sürdürülebilirliğin yanı sıra dikkat edilmesi gereken
başka noktalar da öne çıkıyor. Gelir seviyesi düşük
ve nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde yeşil
alanların bakım ihtiyaçları daha yüksek ve kaliteleri
daha düşük olabiliyor. Parklar ve yeşil bölgeler
etraftaki ev fiyatlarında artışa sebep olabildiğinden
kentsel yeşil alanlar sınıflar arası bölünmeyi
keskinleştirebiliyor ve kentin yeşil alanlarına
erişimde adaletsizlik oluşabiliyor.

Bu sebeplerle kentlerin geleneksel planlamalar
yerine bu potansiyel sorunlara karşı çözüm
barındıran yeni yöntemlere başvurmalarının daha
etkili olacağı düşünülüyor.

KENTSEL YEŞİL ALANLAR

Günümüz kentleri yeşil alanlar oluştururken
sürdürülebilir yöntemlere eğiliyor. Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Ofisi kentsel yeşil alanlar üzerine
kentlere rehberlik sağlayabilecek bir kitapçık
yayınlayarak sürdürülebilir kentsel yeşil alan
anlayışının yerleşmesine destek veriyor.79
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UTRECHT, HOLLANDA

YEŞİL ÇATILAR
KENTSEL YEŞİL ALANLAR

İklim ve Çevre

80

Kentsel Müdahale

BÜTÇE:

Utrecht şehri kullanılmayan çatı kalmasın politikasıyla
kentteki tüm çatıları bitki, yosun ve güneş panelleri
yerleştirerek ‘yeşil’ çatılara dönüştürmeyi hedefliyor.
Projeye öncelikle otobüs duraklarından başlanmış ve
316 otobüs durağına yeşil çatılar yerleştirilmiş. Bu çatılar
hava kirliliğine sebep olan partikülleri yakalıyor, yağmur
suyunu depoluyor ve yaz aylarında soğutma sağlıyor.
Bunların yanı sıra biyolojik çeşitliliği de destekliyor.

Projeye şehirdeki tüm çatıları dahil ederek devam eden
belediye, başlattığı hibe programıyla yeşil çatı sahibi
olmak isteyen ev sahiplerinin masraflarının %50’sini,
başvuru başına en fazla 20 bin Avro olmak şartıyla
karşılıyor.

80. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/utrecht-rooftops-greened-plants-mosses-vertical-forest
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TORONTO, KANADA

YEŞİL ÇATILARLA DAHA TEMİZ BİR HAVA
Hava Kalitesi

KENTSEL YEŞİL ALANLAR

İklim ve Çevre

81

BÜTÇE:

Yeşil çatılar, “çatı bahçeciliği” veya “bitkilendirilmiş
çatı teknolojisi” diye biliniyor ve ekolojik açıdan
dikkate değer faydalar sağlıyor. Yeşil çatılar
üzerlerinde barındırdığı bitkiler sayesinde kuşlar ve
böcekler için yaşam alanı oluşturuyor, fotosentez ile
karbondioksiti çekmesinin yanı sıra havayı arındırıyor,
oksijen üretiyor ve buharlaşma yoluyla havaya serinlik
veriyor. Günümüzde özellikle Avrupa ve Amerika’da
yeşil çatıya olan ilgi giderek artıyor.

2016’da Toronto Kuzey Amerika kentleri arasında
en çok yeşil çatı alanına sahip kent seçildi. Ryerson
Üniversitesi’nin desteğiyle yeşil çatıların Toronto
genelinde uygulanması durumunda özellikle yağmur
suyu yönetimi, kent sıcaklığının düşürülmesi ve
böylece soğutma için kullanılan enerjinin azaltılması
gibi şehre önemli ekonomik kazanımlar sağlayacağı
hesaplanıyor. Bu kapsamda hazırlanan yönetmelikle,
2.000 m² brüt taban alanını aşan yeni binalarda yeşil
çatı gerekliliği getiriliyor.

81. https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/green-roofs/
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AMSTERDAM, HOLLANDA

BAHÇESİNE AĞAÇ DİKENLERE TEŞVİK
KENTSEL YEŞİL ALANLAR

İklim ve Çevre

Hava Kalitesi

82

Katılım

BÜTÇE:

Şehri yeşillendirmeyi amaçlayan Amsterdam Belediyesi
bahçelerine ağaç diken vatandaşlara destek sağlıyor.
Belediyenin anlaşmalı dernekler üzerinden yaptığı
yardımlar ve teşvik sayesinde vatandaşlar bahçelerine
ağaç dikmek istediklerinde dikim kaynaklı tüm masraflar
belediye tarafından karşılanıyor.

82. https://www.themayor.eu/en/amsterdam-will-pay-for-you-to-plant-a-tree-at-home

Kent, kamu alanları dışındaki atıl bölgelerin
yeşillendirilmesi ve kentin karbon ayak izinin azaltılması
hedefiyle, özel mülkleri iklim dostu bir kent olma
hedefinde iş birliğine teşvik ediyor.
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LONDRA, İNGİLTERE

YAŞAYAN KENT BAHÇELERİ
Enerji

KENTSEL YEŞİL ALANLAR

Kentsel Gıdaya Erişim

83

BÜTÇE:

Proje ulaşım altyapısında kullanılmayan, ekilebilir
arazileri gelişen ve yaşayan bahçelere dönüştürerek
yeşil alanları, biyolojik çeşitliliği, temiz havayı ve
gençlerin katılımını teşvik ediyor. Proje ağında bulunan
bahçeler, onları kullanan topluluklar tarafından ve onlar
için yönetiliyor. Proje, bu toplulukları biyolojik çeşitliliği
teşvik etme konusunda destekliyor. Proje kapsamında
son yedi yıldır birden fazla ulaşım ortağının yasal izinleri
müzakere edildi, bahçelerin gelişimini denetlemek için
personel istihdam edildi, eğitim programları yürütüldü
ve yerel halkın daha yeşil alanlar inşa edebilmesi için
gerekli malzeme ve ekipmanlara fon desteği sağlandı.

83. https://www.energygarden.org.uk/

Topluluk üyeleri bahçelere kelebek ve arı dostu
çiçekler, kötü havayı temizleyebilen ve emebilen
bitkiler, yenilebilir fideler ve ağaçlar dikiyor. Bahçelerde
yetiştirilen gıda, yerel halk ve gıda bankaları arasında
paylaşılıyor. Bahçelere yerleştirilen güneş panelleri
ise işleyişi sürdürebilmek için enerji ve gelir üretiyor.
Proje 2018 yılında “Sürdürülebilir Şehir Ödülü”ne layık
görüldü.
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ULAŞIM VE
MİKROMOBİLİTE

ULAŞIM VE
MİKROMOBİLİTE
Günümüzde çoğu şehrin ana toplu
taşıma hizmetleri olmadan işlemesi
mümkün görünmüyor. Çok sayıda insanın
hızlı, verimli ve uygun fiyata taşınması,
şehirler açısından vazgeçilemez bir
unsur olarak kabul ediliyor. Dünyanın
2020 yılında deneyimlediği pandemi ise
toplu taşımanın tam da bu yetisine ket
vurdu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulaş
riskinin azalması için arka kapıdan binme,
nakitsiz çalışma, taşıtların ve istasyonların
sık sık dezenfekte edilmesi, doluluğun
sınırlanması ve fiziksel mesafenin
sağlanmasına ilişkin uygulamalarla
riskler azaltılmaya çalışıldı. Bu süreçte
uluslararası kuruluşlar tarafından en
çok gündem edilen ulaşım biçimleri ise
yürüyüş ve bisiklet kullanımı oldu. Birçok
insan, pandemi sürecinde kat edilen
mesafelerin de oldukça düşmesi sebebiyle,
toplu taşıma araçlarından kaçınmak için
yürümeyi ve bisiklet sürmeyi tercih etti.
Çevreye zararlı gaz salınımı olmayan ve yeşil
ulaşım olarak nitelendirilen bu ulaşım biçimlerinin
uluslararası kuruluşlar tarafından bu kadar gündem
edilmesinin ise bir sebebi var. Pandeminin,
“ulaşımda yeşil dönüşüm” için bir fırsata çevrilmesi
umuluyor. Krizin en beklenmedik ve belki de
sınırlı olumlu sonuçlarından biri ulaşım ağlarının
ve işletmelerin kapanması nedeniyle karbon
emisyonlarındaki ani düşüş oldu. Bu durum, bahsi
geçen sektörlerin karbon ayak izinin azaltılmasının
teknik olarak mümkün olduğunu tüm dünyaya
hatırlattı.

Geçen yıl bu zamanla karşılaştırıldığında, pandemi
kapsamında alınan önlemler nedeniyle New
York’taki kirlilik, çoğunlukla karayolu trafiğindeki
azalmadan dolayı yaklaşık %50 düştü. Avrupa’da
ise, Kuzey İtalya’nın uydu görüntüleri, esas olarak
otomobillerde, kamyonlarda ve otobüslerde
kullanılan fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan
azot dioksit (NO2) emisyonlarında etkileyici bir
düşüş olduğunu gözler önüne serdi.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası
kuruluşların yakın dönemli stratejik hedeflerinin
önemli bir bileşeni olan yenilikçi ulaşım
yaklaşımları, dünyanın içinden geçtiği süreçle
birlikte daha öncelikli ve yakıcı bir gündem haline
gelmiş görünüyor. Yeşil ulaşım olarak da anılan
sürdürülebilir taşımacılık, azalan doğal kaynakları
tehdit etmeyen ulaşım biçimlerini ifade ediyor.
Fosil yakıtlara ihtiyaç duymayan sürdürülebilir
ulaşım araçları, yenilenebilir ya da rejenere enerjiye
dayanıyor. Bu nedenle olumsuz çevresel etkiler
ya ortadan kaldırılıyor ya da en aza indirgeniyor.
Fosil yakıt enerjisiyle çalışan taşıtlar, çevrenin yanı
sıra insan sağlığına da zarar veriyor. Günümüzde
karşı karşıya kaldığımız hava kirliliğinin önemli
bir bölümünü, bu taşıtların havaya saldığı zararlı
gazlar oluşturuyor. Dolayısıyla sürdürülebilir
ulaşım araçları, insanların da özellikle şehirlerde
daha temiz ve kaliteli bir havaya ulaşmasına katkı
sağlıyor. Yürüyüş, bisiklet, paylaşımlı bisikletler ve
elektrikli scooterlar, elektrikli araçlar gibi ulaşım
biçimlerinin hepsi sürdürülebilir ulaşım başlığı
altında değerlendiriliyor.

Paylaşımlı Mikromobilite
Mikromobilite, saatte 25 kilometre hıza kadar
çıkabilen, küçük ve hafif taşıtları ifade ediyor.
Bisikletler, elektrikli scooterlar mikromobilitenin
birer parçası ve kimi şehirlerde sıklıkla kimi
şehirlerde ise daha seyrek olmak üzere bir süredir
şehir ulaşımında kullanılıyor.

Elektrikli Ulaşım
Küresel binek araç filosunun 2050 yılına kadar,
şimdikinin iki katına çıkması ve artışın büyük
kısmının gelişmekte olan pazarlarda gerçekleşmesi
bekleniyor. Dünyada bulunan her dört otomobilden
üçünün bu pazarlarda bulunacağı tahmin ediliyor.
Gelişmekte olan ülkeler en hızlı büyüyen filolara
sahipken çoğunda araç emisyonlarına dair
standartlar, programlar ve teşvikler bulunmuyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), daha
yeşil bir taşımacılık sektörüne ulaşabilmek için
daha iyi tasarlanmış şehirler, motorsuz taşıma
sistemleri, daha fazla toplu taşıma ve fosil yakıtlarla
çalışan taşıtlara alternatif olarak elektrikli araçlar
kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bazı ülkeler,
elektrikli araç kullanımını desteklemek için birtakım
politikalar yürütüyor. Örneğin, bugün Norveç’te
satılan dört otomobilden biri elektrikli. UNEP’e
göre, istenen etkinin elde edilebilmesi için bu tür
uygulamaların ölçeklendirilmesi ve tüm dünyada
çoğaltılması gerekiyor.

Entegrasyon
Ulaşımda entegrasyon, farklı ulaşım biçimlerinin
bir arada kullanıldığı yolculukları daha rahat ve
verimli hale getirme sürecini ifade ediyor. İyi
entegre edilmiş bir ulaşım ağı, kaynakların en
verimli şekilde kullanılarak daha sürdürülebilir
olması ve ulaşım altyapısı ve hizmetlerinin sosyoekonomik maliyetinin azaltılması açısından oldukça
önemli kabul ediliyor. Ulaşımda entegrasyon ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için farklı ulaşım
biçimleri arasında gerekli bağlantıların kurulduğu
bir ulaşım ağının tasarlanması ve bunun doğal bir
sonucu olarak gerçekleştirilen seyahat sayısının,
uzunluğunun ve aynı zamanda araba bağımlılığının
azaltılması gerekiyor. Olabildiğince entegre
bir şekilde tasarlanmış bir ulaşım ağına sahip
şehirlerde, araba kullanımı dezavantaja dönüşüyor
ve daha az tercih ediliyor. Bu da hem trafik
yoğunluğunun daha az olmasını sağlıyor hem de
karbon salınımının azalmasına katkıda bulunuyor.

Dijitale uyum
Bilişim teknolojilerinin yükselişi, mevcut ulaşım ağını
daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirmek için
yeni fırsatlar yarattı. Örneğin, aynı yere ulaşmak
isteyen kişilerin bir arabayla seyahat etmesine
izin veren yolculuk paylaşımı ve kısa süreli araba
kiralamayı sağlayan araba paylaşımı gibi hizmetler
kentlilerin araba sahibi olmadan dolaşmasına
yardımcı oluyor. Birtakım yeni uygulamalar, yolculuk
eden vatandaşların tüm ulaşım biçimlerinde zaman,
maliyet, kolaylık, karbon ayak izi ve sağlık yararı
karşılaştırmaları yapmasına izin veriyor. Böylece
yolculara hem seçenek sunuyor hem de gerçek
zamanlı koşulları değerlendirerek karar vermelerine
yardımcı oluyor. Otomobil üreticileri ise diğer
araçlara ve çevredeki altyapıya gerçek zamanlı
olarak erişebilen, bilgi yaratabilen ve paylaşabilen
yeni nesil “bağlantılı araçlara” odaklanıyor ve trafik
akışını ve güvenliğini artırıyor.

Kırsalda ulaşım
Kırsal ulaşım, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) yarısından fazlasına
ulaşmada ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının “kimseyi geride bırakma” vaadini yerine
getirmesinde önemli bir rol oynuyor. Güvenli ve
uygun fiyatlı kırsal ulaşım altyapısı ve hizmetlerinin
sağlanması, kırsalda ürün ve hizmetlere, işletme
ve istihdam olanaklarına, sağlık ve eğitime erişim
açısından oldukça gerekli görülüyor. Tarımsal
üretimin arttırılması, modern tedarik zincirlerinin
geliştirilmesi; dolayısıyla gıda kaybının önlenmesi
ve açlıkla mücadele edilmesi de ulaşımla ilişkili
kabul ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal
topluluklar genellikle şehirlerdeki ekonomik ve
sosyal faaliyetlere ve fırsatlara erişim sağlayan
ana karayollarından, demiryolu hatlarından
ve toplu taşıma hizmetlerinden oldukça uzak
kalıyor. Bu nedenle kırsal ulaşım kırsal yoksullukla
mücadele edilmesinde ve kırsal alanları kasabalara,
büyükşehirlere ve küresel pazara bağlayarak sosyal
dışlanmanın üstesinden gelinmesinde temel kabul
ediliyor.

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Paylaşımlı mikromobilite ise şehir içinde bisikletlerin
veya elektrikli scooterların dijital sistemlerle entegre
bir şekilde kısa süreli kiralanabildiği mekanizmaları
ifade ediyor. Bu metot, dünya çapında birçok
şehirde pandemi sürecinde günlük hareketliliğin
sağlanmasına yardımcı oldu.
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MİLANO, İTALYA

ARAÇLA YOLA ÇIKMAYANLARA ULAŞIM BEDAVA

84

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Ücretsiz Ulaşım

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

BÜTÇE:

İtalya’nın Milano şehri, kenti araçlardan arındıracak yeni
bir uygulamayı kent merkezinde test etmeye başladı.
Test aşamasında olan bu uygulamada, özel araçlarını
evlerinde bırakan insanlar toplu taşımadan ücretsiz
yararlanıyor. GPS teknolojisiyle araç lokasyonlarını
belirleyen belediye bu şekilde ne kadar insanın bu
uygulamaya katıldığını da net rakamlarla analiz
edebiliyor.

84. https://www.fastcompany.com/3040634/7-cities-that-are-starting-to-go-car-free

Şehirde toplu taşıma kullanımı bu uygulamayla her
geçen gün biraz daha artmış ve her yeni gün ortalama
3 araç evlerin otoparkında kalmaya devam ediyor.
Merkezdeki araç trafiğinin önüne geçmek ve toplu
taşımayı özendirmek açısından proje birçok kente ilham
veriyor.
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KARLSRUHE, ALMANYA

OTOGARDAN BİSİKLET PARK ALANINA

85

Ulaşım ve Mikromobilite

Bisiklet

Almanya’nın Karlsruhe şehrinde, ana istasyon
yakınında bulunan, uzun yıllardır boş bırakılmış ve
araçlarca park yeri olarak kullanılmaya başlanmış
alan bisiklet parkına dönüştürüldü. 25 yıl boyunca
otomobil ve otobüslerin park ihtiyacı için ayrılan
alan, başka amaçlar ve yatırımlar tarafından
değerlendirilmek üzere boşaltıldı ve araç park
yerleri taşındı. Bu durumu bir fırsat olarak gören
şehir yönetimi, geleneksel taşıtlı ulaşım yerine
mikromobiliteyi teşvik edecek bir bisiklet park yerine
yatırım yaptı.

85. https://www.archdaily.com/915721/bicycle-parking-main-station-karlsruhe-tafkal

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Belediye, yenilikçi bir mimarlık firması ile anlaştı ve
670 bisiklet kapasiteli, farklı bisiklet türlerine uygun
park yerlerinin bulunduğu alanı hizmete açtı. Alan,
işe ulaşımını bisikletle sağlayanların kıyafetlerini
değiştirebileceği bir oda ve temiz su bulunan
modern bir soyunma odasını da içinde barındırıyor.
Alanda aynı zamanda tüm bisikletçilerin kullanımına
açık minimal bir atölye ve bisikletlerin bakımı için
profesyonel araçlar bulunuyor.
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PARİS, FRANSA

LOJİSTİK VE ULAŞIMDA ENTEGRE ÇÖZÜMLER

86

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Taşımacılık

İklim

Paylaşım

BÜTÇE:

Paris, birçok iklim dostu uygulamayı hayata geçiren
kentlerden biri. Bunlardan biri olan Green Link, küçük
kent merkezlerinde, elektrikli araçları kullanarak son
aşama teslimat hizmeti sunan bir lojistik uygulaması
(bazılarında gıda ve soğuk zincirli teslimat için sıcaklık
kontrollü bölmeler bulunuyor). Lojistik şirketlerine,
sıfır emisyonla, sıfır otopark ücretiyle ve entegre bir
lojistik modelle son aşama teslimat için hizmet veren
uygulama, teslimat güzergâhlarını ve kargo sürücülerini
takip ederek gerçek zamanlı bilgi de sunuyor. Bir diğer
uygulama olan Autolib ise bir elektrikli araç paylaşım
programı. Autolib programının kritik hedeflerinden biri,
kişisel otomobile sahip Parislilerin sayısını azaltmak ve
bu sırada şehrin emisyon oranını azaltma hedeflerini
karşılamak için yeşil bir alternatif sunmak.
86. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/akillisehirler/files/basic-html/page214.html

(Tahminlere göre 22.500 aracın trafikten çekilmesini
sağlamış olan uygulama, başarılı sonuçlarına rağmen
2018 yılında belediye ve şirket arasındaki anlaşmazlıklar
nedeniyle askıya alındı). Velib ise 2007’de başlatılan
kent çapındaki bisiklet paylaşımı programı. Bisiklet
sürücüleri, elektronik kulübe veya park noktasından
bir banka kartıyla bisiklet kiralayabiliyor; bu da
vatandaşların kullanabileceği ulaşım türlerini artırırken
Paris’in hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı oluyor.
Program aynı zamanda bisikletleri sürekli bir döngüde
tutmayı hedefliyor: bisikletlerin kiralanmasındaki
fiyatlandırma yapısı kısa süreli kullanımları teşvik ediyor
ve ilk 30 dakikalık kullanımdan sonra kiralama ücretleri
keskin bir şekilde artıyor.
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HAMBURG, ALMANYA

ARAÇSIZ PAZAR GÜNÜ UYGULAMASI

87

İklim ve Çevre

Hava Kalitesi

Aktif Ulaşım

Hamburg, araç kullanımını azaltmak ve toplu
taşımayı teşvik etmek amacıyla Araçsız Pazar Günü
uygulamasını hayata geçirdi. Kentte belirlenen
aralıklarla pazar günlerinde araç kullanılmıyor,
toplu taşıma ise teşvik amacıyla ücretsiz oluyor ve
sürdürülebilir ulaşıma ilişkin etkinlikler yürütülüyor.
Önümüzdeki yirmi yıl içinde Hamburg, yalnızca
yayaların ve bisikletçilerin belirli bölgelere girmesine
izin vererek araba sayısını azaltmayı hedefliyor.

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Proje kapsamında ayrıca insanların araba olmadan
erişebileceği yeşil ağların (Grünes Netz) 2035
yılına kadar Hamburg’un %40’ını kapsayacak
şekilde genişletilmesi, parkları, oyun alanlarını,
spor sahalarını ve mezarlıkları içermesi bekleniyor.
Benzer uygulamalar Kopenhag, Amsterdam, Paris,
Oslo, Madrid, Londra, Belçika, Meksika ve New York
kentlerinde de uygulanıyor.

87. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/hamburg-plans-become-car-free-2034-180949780/
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SEUL, GÜNEY KORE

BAYKUŞ OTOBÜSLERLE GÜVENLİ GECE SEYAHATİ

88

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Kapsayıcılık

Kırılgan Gruplar

BÜTÇE:

Seul’da gece geç saatlerde eve dönen çalışanlar, öğrenciler
veya küçük işletme sahipleri gibi grupların, gece evlerine
güvenli ulaşması için taksi veya özel araç dışında seçenekleri
bulunmuyordu. Öte yandan bu gruplar, düşük gelir grubunu
temsil ettiğinden taksi maliyetini karşılayamıyor, taksi
sayısının az olmasından dolayı da yasa dışı ücret talepleriyle
karşılaşıyor ve güvensiz yolculuklar yapmak durumunda
kalıyordu. Seul Belediyesi bu ihtiyaçtan hareketle, gece
yarısından sonra toplu taşıma araçlarını kullananların refah
ve güvenini sağlamak, küçük işletme sahipleri gibi ekonomik
olarak dezavantajlı kişiler üzerindeki mali yükü azaltmak
amacıyla gece otobüslerini devreye soktu.

88. https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Seoul-Owl-Bus-11052014.pdf

“Baykuş Otobüsü” olarak da bilinen Seul Gece Otobüsleri,
sadece gece yarısından 05: 00’e kadar dokuz farklı
güzergahta çalışıyor, gece geç saatlerde mesaisi biten
vatandaşlara güvenli ve ucuz seyahat imkânı ve ücretsiz
wi-fi hizmeti sağlıyor. Gece otobüslerinin uğrayacağı
duraklar, büyük veri kullanımı üzerinden belirleniyor ve
yoğun olarak kullanılan durakların verileri ve halktan gelen
talepler birleştirilerek otobüs güzergahları şekillendiriliyor.
Şoförlerin acil durumlarda en yakın polis istasyonu ile
irtibat kurmalarını sağlayan ağ sistemi de otobüsün
uygulamaları arasında.
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BERLİN, ALMANYA

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER

89

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Toplu Taşıma

Emisyon

Berlin, şehirde bulunan araç sayısı ve şarj imkanları
ile en büyük kamu şarj ağına sahip Almanya şehri. Bu
kapsamda yürütülen projelerden başlıcaları e-otobüs
ve e-metrobüs projeleri. Proje kapsamında yaklaşık 2
bin adet elektrikli ticari araç ve 500 adet şarj istasyonu
sağlandı ve yenileri için çalışmalar sürüyor. Manyetik
indüksiyon özelliğine sahip araçların bataryaları
duraklarda kablosuz yöntemle kendiliğinden şarj
oluyor. Duraklardaki yol altına yerleştirilen üniteler
sayesinde her şarj seansı 4-7 dakika sürüyor.

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Berlin’in toplu taşıma operatörü BVG “Yakıt yok,
şarj edeceğim” (Almanca: Nein tanke, ich werde
geladen) sloganıyla Berlin’in e-otobüs filosuna yatırım
yapıyor. Filoya yeni eklenen 90 Solaris New Urbino
ve 12 elektrikli araç, Berlin’de 6 yeni güzergahta
çalışmaya başladı. Yakın zamanda 99 yolcu kapasiteli
17 körüklü e-otobüs de hizmete girecek. Bu yeni
araçlar Siemens tarafından sağlanan ters pantograflı
şarj istasyonlarından şarj edilecek ve terminaldeki
şarj işlemi yalnızca birkaç dakika sürecek. Benzer
uygulamalar Hamburg ve Kopenhag’da da hayata
geçiriliyor.

89. https://www.urban-transport-magazine.com/en/bvg-expands-e-bus-fleet-6-more-lines-will-be-converted-to-electric-operation/
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STOKHOLM, İSVEÇ

OTONOM ARAÇLARLA TOPLU ULAŞIM

90

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Elektrikli araçlar

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

BÜTÇE:

Şehirler, otonom araçların gelecekte kentsel hareketlilik
alanında ne şekillerde kullanabileceğine dair çeşitli
denemeler yapmaya başladı. 2018’den bu yana,
Stockholm’ün yüksek teknoloji odaklı bölgesi Kista’da, 1,5
kilometre uzunluğunda bir güzergahta iki sürücüsüz servis
aracı kullanılıyor. Araçlar, GPS sistemi ve otobüs duraklarını
ve trafik ışıklarını algılayan bir dizi sensör kullanarak
sokaklarda minik manevralarla ilerliyor. Bu sürücüsüz araçlar
saatte 24 kilometrelik maksimum hızıyla şehir sakinlerine
üst düzey bir fayda sağlamasalar da ücretsiz olmaları
kullanımlarını artırıyor.

Mevcut uygulamada araçlar tam otonom olarak işletilmiyor.
İsveç’teki mevzuat gereği, acil durumlarda otobüsün
kontrolünü ele alabilen bir sürücü her zaman araçlarda
bulunuyor. Ancak, İsveç Ulaştırma Ajansı sürücüsüz araçların
daha fazla denenmesi ve pilot uygulamaların başarılı olması
halinde yasal değişikliklerin yapılacağını belirtiyor.

90. Self-driving buses in Stockholm, Sweden. (2020, February 12). Retrieved August 24, 2020, from https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/trending/driverless-buses-instockholm-sweden
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FRANSA

BİSİKLET SÜRENLERE TEŞVİK PAYI

91

Bisiklet

Teşvik

2017’de Fransa, yürüyüş ve bisikleti teşvik eden yeni
bir eylem planı başlattı. İşe bisikletle gidip gelenler
için “Bisiklet Kilometresi Ödeneği” projesi, bu eylem
planının bir parçasını oluşturuyor. Kendi bisikletini
kullananlar, kat ettikleri kilometre başına 0,25 ve yılda
200 €’ya kadar teşvik alıyor.

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Bu miktar, hem şirketlerin sosyal güvenlik katkı
paylarından hem de vergilerinden muaf. 18 şirketin
dahil olduğu pilot aşamadan elde edilen sonuçlar,
aktif bisikletçilerin sayısında %50 artış sağladı.
Program başarısından ötürü özel şirketlerin yanı sıra
kamu sektöründe de uygulanmaya başladı.

91. https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-mileage-allowance-pilot-project-about-start-france
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BARSELONA, İSPANYA

TRAFİĞİ YENİDEN YAPILANDIRAN AĞ MODELİ:
“SÜPERBLOKLAR”
92

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Kentsel Müdahale

Yayalaştırma

BÜTÇE:

Barselona kent yaşamını radikal bir şekilde değiştirecek
yeni bir planlama stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Araç trafiğini büyük arterlerle sınırlandıracak bu yeni
kent planlaması; kirliliğin minimize edilmesini ve ikincil
sokakların, kentlilerin vakit geçirip sosyalleşebilecekleri
kentsel mekanlara dönüşmesini amaçlıyor.
Süperblok, araç trafiğini yeniden yapılandırmayı öneren
kentsel bir ağ modeli. Model, geleneksel planlama
bakış açısıyla tasarlanmış araç yoğun kentleri, kent
içinde işleyebilecek kamusal alanları arttırarak yaya
yoğun şehirlere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu modelin
uygulanabilmesi için iki önemli değişken var: kent içi
hareketleri tanımlayan ve bölgeleri birbirine bağlayan
ana arterleri modifiye etmek ve kent içinde işleyen tüm
toplu taşıma modellerine uygun olarak farklılaşmış taşıma

rotaları geliştirmek. Araba, scooter, kamyonet ve toplu
taşıma araçlarının, oluşturulacak süperblokları çevreleyen
ve özelleştirilmiş yollarda gitmesi öngörülüyor. Uygulama
resmi olarak yürürlüğe girdiğinde, bloğu çevreleyen
yollarda motorlu araç kullanımı yalnızca mahalle sakinleri
ve bölgede iş yeri olanlara serbest olacak. Proje, 300
kilometrelik yeni bisiklet hattının dahil edilmesiyle
tamamlanacak. Bu şekilde süperblok yapılarının içinde
yaşayan her mahalle sakininin, tüm toplu taşıma ağlarına
her an 300 metrelik bir uzaklıkta olması planlanıyor.
Otobüs bekleme zamanlarını da kısaltmayı planlayan proje
kapsamında, ortalama 14 dakika olan bekleme süresi 5
dakikaya indirilecek. Süperbloklar sayesinde, 13.8 milyon
metrekarelik bir alanın 7 milyon metrekaresinin motorlu
araçlardan arındırılmış olması hedefleniyor.

92. https://theconversation.com/superblocks-barcelonas-car-free-zones-could-extend-lives-and-boost-mental-health-123295
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KOPRİVNİCA, HIRVATİSTAN

ELEKTRİKLİ BELEDİYE FİLOSU
Paylaşım

93

İklim ve Çevre

Koprivnica, bir araç paylaşım sistemi geliştirerek belediye
filosunun üçte birini elektrikli hale getirmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda elektrikli araçlar ve şarj istasyonları
sağlanması, personel için paylaşım ve eğitim planı
düzenlenmesi için bir web platformu oluşturulması
planlanıyor. Projenin CO2 emisyonlarını %27 ve belediye
filosunun işletme maliyetini %24 azaltması bekleniyor.

93. https://civitas.eu/es/measure/electric-municipal-car-sharing-scheme

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Proje basit bir bilgisayar programı ve şehre ait web sitesi
üzerinden yönetiliyor ve Hırvatistan’da elektrikli araçlarla
ilgili ilk çalışma olması sebebiyle önem taşıyor.
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BOLONYA, İTALYA

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMI TEŞVİK İÇİN OYUNLAŞTIRMA

94

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Katılım

BÜTÇE:

Bologna, üniversitelerin ve endüstriyel faaliyetlerin de
yoğun olduğu 1 milyon nüfuslu bir kent. Bella Mossa
Projesi ile daha fazla kişinin toplu taşımı kullanması
böylece kentin karbon ayak izinin düşürülmesi ve araç
trafiğinden kaynaklı kirliliğin önlenmesini amaçlıyor.
Proje, kentlileri sürdürülebilir ulaşıma teşvik etmek
için oyunlaştırma yöntemini kullanıyor. Akıllı telefon
aplikasyonu ve web sitesi aracılığıyla oyuna katılan
çalışan veya öğrenciler toplu taşıma veya bisiklet,
paylaşımlı otomobil kullanımı gibi karbon ayak
izini azaltacak şekilde yolculuk yaptıklarında her
yolculukları için puan kazanıyor.

Aldıkları puanlar belli bir seviyeye geldiğinde ise
sponsor/destekçi firmaların ürünlerinden hediye
seçme imkanına sahip oluyorlar. Büyük katılım
sağlanan projede ayrıca kentlilerin toplu taşıma
için seçtikleri yollar ve güzergahların istatistikleri
tutuluyor. Özel sektörden 85 şirketin desteklediği/
ortaklaşa finanse ettiği proje aynı zamanda Avrupa
Birliği’nin Horizon 2020 Programı kapsamında açılan
EMPOWER fonundan faydalanıyor.

94. https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1522246472.pdf
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İGUMENİÇA, YUNANİSTAN

ARABASIZ GÜNLER

95

Sıfır Emisyon

Bisiklet

Yunanistan’ın İgumeniça kentinde yeni otobüs
güzergahları ve kolay erişimli bisiklet paylaşım haritaları
ile bisiklet ve toplu taşıma teşvik ediliyor, “Arabasız
Gün”ler düzenleniyor. Bu kapsamda çalışanlar için
ücretsiz otobüs yolculuğunun yanı sıra yaya ve bisiklet
yolları entegre bir şekilde vatandaşların kullanımına
sunuluyor. Ayrıca rampalar ve kaldırımlarda engelli
yayalar için daha iyi hareketlilik sağlanmasına ilişkin
çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sokaklar kapatılarak okullar
etrafında etkinlikler düzenleniyor, spor kulüpleri de
çocuklarla spor yapmak için yaya geçitlerinde bir araya
geliyor.

95. https://mobilityweek.eu/2020-participants/?year=2015&ci=ftybhKOo

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

Kültür merkezi de ilkokul öğrencilerinin resimlerinin
yer aldığı bisiklet ve yürüyüş temalı bir sergi açarak
ve ‘motorsuz bir dünya’ konulu müzikale ev sahipliği
yaparak çocuklar için hareketlilik konusunda etkinlikler
düzenliyor. Bir sahil kenti olan İgumeniça, deniz
hareketliliği, kürek eğitimi, yaşlılar için deniz kenarında
arkeolojik yürüyüşler gibi konulara da eğiliyor.
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HACKNEY, İNGİLTERE

OKUL YOLLARININ GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILMASI

96

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

Çocuk

Güvenlik

BÜTÇE:

2019 yılı “Sürdürülebilir Şehir” ödülüne layık görülen
Londra’nın Hackney ilçesi, okulların çevresindeki
yolları ve caddeleri okul başlangıç ve bitiş saatlerinde
45 dakika boyunca araç trafiğine kapatıyor.

96. https://www.globalactionplan.org.uk/sustainable-city-awards-winners-2019

Böylece yollar ve caddeler okul dönemi boyunca
belli saatlerde yalnızca yürüyüş ve bisiklet yolu işlevi
görüyor. Geliştirilen proje okulların, şehir sakinlerinin
ve yerel işletmelerin birlikte hayat geçirdiği toplum
temelli bir yaklaşımı temsil ediyor.
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BERLİN, ALMANYA

“POP-UP” BİSİKLET YOLLARI

97

Akıllı Şehirler

Bisiklet

Motorlu taşıt kullanımının azalıp insanların giderek
bisiklete yöneldiği Berlin’de pandemiyle beraber
bireysel hareketliliğe olan talep giderek arttı.
Halihazırda bisiklet yollarının yapımına devam eden
fakat pandemi nedeniyle bu çalışmaları yavaşlayan
belediyenin talebe hızlı bir yanıt bulması gerekiyordu.
Bu hedefle “pop-up bisiklet yollarını” yani geçici
bisiklet altyapısını hayata geçirdi.
Geçici bisiklet şeritleri yol çalışmalarına benzer
bir şekilde oluşturuluyor. Yollara şeritler çekilerek
bisikletlere ayrılan alan işaretleniyor ve ek bariyerlerle

97. https://use.metropolis.org/case-studies/pop-up-bike-lanes

ULAŞIM VE MİKROMOBİLİTE

BÜTÇE:

yol araç trafiğinden ayrılıyor. Geçici bir bisiklet
şeridini bir gün içerisinde hizmete açmak mümkün
oluyor. Yöntem yüksek maliyetler harcanarak yapılan
kalıcı bisiklet yollarına geçmeden evvel vatandaşları
sürece hazırlıyor, kullanımı gözlemleyerek ve talebi
artırarak aşamalı bir projelendirme süreci izliyor, bu
sayede verimli bir kaynak yönetim modeli ortaya
koyuyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

AKILLI ŞEHİRLER
VE DİJİTALLEŞME

AKILLI ŞEHİRLER
VE DİJİTALLEŞME
Birleşmiş Milletler, 2050 yılında her üç
kişiden ikisinin şehirlerde yaşayacağını
öngörüyor. Öte yandan kentler artan
nüfusun maddi ve manevi ihtiyaçlarını
ucuz ya da kolay yollarla karşılamaktan
son derece uzak bulunuyor. Kentsel
altyapının inşa edilmesi, belediye
hizmetlerinin karşılanabilmesi ve kentlerin
sorunsuz işleyebilmesi için büyük
miktarda enerji, malzeme, emek ve kaynak
gerekiyor. Birçok akıllı şehir girişimi bu
maliyetlerin ışığında, verimliliği artırmaya
ve mümkün olan her alanda harcamaları
azaltmaya odaklanıyor. Bu bakımdan
akıllı şehir yaklaşımı, kentlerin geleneksel
altyapısını dikkate alarak yenilikçi
teknolojilere yatırım yapmayı ve katılımcı
yönetişim yollarıyla doğal kaynaklarını
akıllıca yöneterek kentlerdeki ekonomik
büyümeyi ve yüksek yaşam kalitesini
sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

Akıllı şehir hareketi yalnızca teknoloji ile
değil, hizmet talebinin arttığı ve kaynakların
kullanılabilirliğinin azaldığı geniş kentsel alanlarda
karar alma biçimlerini iyileştirmekle ilişkilendiriliyor.
Teknolojinin akıllı şehirlerin evriminde kritik bir
rol oynaması kaçınılmaz ancak akıllı şehirlerin,
yalnızca teknolojiden ibaret görülmesi, büyük
resmi kaçırmaya ve bazen de başarısızlığa sebep
oluyor. “Akıllı” şehirler, vatandaşlarına verimli
hizmet vermek ve onlar için yeni fırsatlar yaratmak
amacıyla hizmet ve teknolojiyi birleştiren kentler
olarak tanımlanıyor.
Akıllı şehir çözümlerini tasarlamak ve uygulamak
için yeni yaklaşımlar gerekiyor; teknoloji ve
altyapıya ek olarak iyi politika, liderlik ve düzenleyici
bir çerçeveye ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımdan,
kentte inovasyonun üreyebileceği elverişli bir
ortamın yaratılması ilk adımlardan birisi olarak
görülüyor.
Vatandaşların akıllı şehir ağlarına dahil edilmesi;
çalışanların, sakinlerin, ailelerin ve ziyaretçilerin
giderek daha karmaşık hâle gelen ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için uzun vadeli stratejiler
geliştirilmesi açısından önem arz ediyor. İlgili
aktörler ve birimler arasında bilgi paylaşımının
teşvik edilmesi ve sürecin kolaylaştırılması, akıllı
şehir çözümlerinin özel kuruluşların ve kamu
kuruluşlarının ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi
mühim görülüyor.
Akıllı sistemler, şehir yönetiminden beslenmeye,
sağlıktan ulaşıma hayatın her alanına entegre olmuş
ve çözüm geliştirmenin bir parçası haline gelmiş gibi
görünüyor. BM Kalkınma Programı verilerine göre
2050’de 6,5 milyara yakın nüfusa ev sahipliği yapması
beklenen kentlerin karşılaşacağı problemlerin çözümü
için akıllı sistemler kritik bir rol oynuyor.

Akıllı kentler dünya gündeminin de öncelikli konuları
arasında yer alıyor. Avrupa Komisyonu’nun 2019-2024
yılları için belirlediği 6 stratejik öncelikten birisi “Dijital
çağa uygun bir Avrupa” başlığıyla dijitalleşmeyi ele
alıyor. 75. yılını kutlayan Birleşmiş Milletlerin ise 2020
ve sonrası için önceliklendirdiği konulardan ilki dijital
teknolojilerin etkisi.
Bir şehrin, hatta daha mikro ölçekte bir ilçenin ya
da mahallenin dijitalleşmesi ciddi bir adaptasyon
sürecini beraberinde getiriyor. Dijital teknolojilere ve
akıllı şehirlere yatırım yapmak, başlangıçta büyük bir
finansal maliyete denk gelse de uzun vadede birçok
alanda tasarruf sağlanıyor.

Örneğin, San Diego, California ve Florida
Jacksonville veri toplamak ve analiz etmek için
LED sokak aydınlatmasının kullanıldığı yeni bir GE
teknolojisini deniyor. Geliştirilen bu teknolojinin
amacı, şehirdeki elektrik direklerinin etrafında neler
olup bittiğiyle ilgili verileri gerçek zamanlı olarak
yakalaması ve iletmesi. Elde edilen verilerle trafiğin
izlenmesi, park sistemlerinin yönetilmesi, çukurların
bulunması ve yol çalışmalarının takip edilmesi
sağlanabiliyor. Akıllı şehir teknolojileri, belediye
altyapılarının değiştirilerek veya geliştirilerek
kusursuz bilgi ağları yaratılmasını öngörüyor.

Akıllı Güvenlik

Daha da önemlisi, akıllı şehirlere yatırım yapmak
önümüzdeki yıllarda bir tercih konusu olmaktan
çıkıp bir zorunluluk olacak gibi gözüküyor. Dünya
çapında ekonomik gücü elinde bulunduracak şehirlerin
ve ülkelerin dijitalleşmeyi başarmış yerler olması
bekleniyor.

Akıllı sokak aydınlatması: Akıllı sokak aydınlatması
yalnızca enerji tüketimini optimize etmekle
kalmıyor, vatandaşların güvenliğini artırmak
üzere de kullanılabiliyor. Sokak lambaları, hareket
algılandığında daha parlak hâle gelecek şekilde
tasarlanabiliyor ve bir insan/araç yaklaştığında
belirli bir mesafeden haberci olabiliyor. Başka
bir örnekte ise, ambulans veya itfaiye aracı
geçtiğinde (örneğin ışığın rengini değiştirerek) uyarı
vermek için sokak ışıkları kullanılıyor, bu şekilde
zamandan tasarruf ediliyor ve daha fazla hayatın
kurtarabilmesi mümkün görünüyor.

Akıllı bir şehir, daha az kaynakla daha fazla hizmet
sunmak anlamına geliyor. Bu da kaynakların daha
akıllıca kullanılmasını gerektiriyor. GE, Cisco, IBM ve
Siemens gibi uluslararası firmalar, gelişmiş bilgisayar
teknolojileri, sensörler, yüksek hızlı veri ağları, tahmine
dayalı analitik, büyük veri ve nesnelerin interneti
kombinasyonu ile şehirleri dönüştürme konusunda
otoritelerle birlikte sorumluluğu üstleniyor.

Risk değerlendirmesi için insansız hava araçları:
Drone teknolojisi, olay mahalline polis ve itfaiye
memurlarını, diğer yetkilileri göndermeden önce
tehlikeyi değerlendirmek için görüntüler toplamak
için kullanılıyor. Dronelar ayrıca yangınları bulmaya,
tarım alanlarını yönetmeye, hızlı bir şekilde kaza/
suç mahallerini aramaya ve hatta ısıyı tespit etmeye
yardımcı olabiliyor.

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

Binalar ve kamusal alanlar gibi çeşitli kaynaklardan
toplanan verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi, trafik
ve ulaşım, sağlık hizmetleri, suçla mücadele, su
kaynakları, atık yönetimi gibi birçok farklı alanda etkili
ve sürdürülebilir çözümler geliştirme fırsatı sunuyor.

Akıllı Enerji

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

Akıllı ölçüm: Akıllı sayaç, elektrik enerjisi tüketimini
bir saat veya daha kısa aralıklarla kaydetmek ve bu
verileri elektrik dağıtım şirketine iletmekte kullanılıyor.
Bu veri ise, kamu hizmeti şirketlerinin mevsime ve
günün saatine göre fiyat farklılaştırması yapmasına
olanak sağlıyor ve tüketicileri özellikle talep en
üst seviyede olduğunda enerji tüketimini gözden
geçirmeye teşvik ediyor.
Oyunlaştırma yoluyla daha düşük kullanım: Akıllı
sayaçların ürettiği veriler, enerji kullanım alışkanlıkları
hakkında ayrıntılı bilgi oluşturmak için kullanılabiliyor.
Bu veriler, tüketicilerde enerji kullanımlarına dair
daha fazla farkındalık yaratmak ve enerji tüketimini
azaltmaları konusunda teşvik etmek için oyunlaştırma
gibi metotları kullanan akıllı uygulamalar tarafından
hayata geçirilebiliyor.

Akıllı Su
Kirlilik algılama: Su tesisatına sensörler yerleştirerek
suyun kirlilik seviyesini ya da su kaçaklarını tespit
etmek mümkün. Su kirliliğini tespit edebilmek için
geleneksel yöntemde suyun kalitesinin izlenmesi ve
analiz edilmesi manuel eylemler gerektiriyor, bu da
kirliliğin ortaya çıkışı ve tespiti arasında gecikmeye
neden oluyor. Kurulacak bir sensör ağıyla gerçek
zamanlı su kalitesinin izlenmesinin şehir kaynaklarının
sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlayacağı
düşünülüyor.
Su baskınları için uyarı sistemi: Aşırı yağmur veya
fırtına nedeniyle sel riski altında olan şehirleri, olası sel
bölgelerini ve zamanlarını tahmin etmek için coğrafi
verilerle birlikte hava durumu tahminleri üzerine yine
tahmine dayalı analiz sistemlerini kullanabiliyor. Bu
sistemler, trafiği önceden yönlendirmek ve risk altındaki
bölgelerin sakinlerini uyarmak için önem arz ediyor.

Akıllı Atık
Atık toplamanın optimize edilmesi: Çoğu şehir,
hane halkı tarafından üretilen atığı toplamak için
konteynırları ve bir tür çöp toplama sistemini
kullanıyor. Bu sistemde, çöp kamyonları bütün
konteynırları dolaşarak tüm atığı merkezi bir noktaya
taşıyor. Geleneksek olarak, bütün konteynırlar
örneğin haftada bir kez çöp kamyonları tarafından
ziyaret ediliyor. Bu durum da bazılarının yalnızca
yarı doluyken bazılarının ise dolduktan günler
sonra boşaltılmasına sebep oluyor. Buradaki
akıllı çözüm, konteynırları içindeki atığın hacmini
algılayan sensörlerle donatmak. Elde edilen hacim

verisi sayesinde henüz dolu olmayan konteynırlar
atlanabiliyor ve dolmak üzere olan konteynırlar öncelik
verilerek boşaltılabiliyor. Bu şekilde çöp kamyonlarının
ve güzergâhlarının sayısı optimize edilerek verim
artırılıyor.

Akıllı Hareketlilk
Akıllı park: İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu
şehirlerde park alanlarının kullanımının optimize
edilmesi için akıllı çözümler kullanılıyor. Park yerlerine
bir arabanın park edip etmediğini tespit eden
sensörler yerleştiriliyor; veriler, sürücülere en yakın
ücretsiz ve ücretli park yerlerini ve fiyat alternatiflerini
gerçek zamanlı olarak iletebiliyor. Bu şekilde,
zamandan ve enerjiden tasarruf edilmiş oluyor.
Örneğin, hiç boş park yeri yoksa, sürücüler planlarını
değiştirmeye ve toplu taşıma kullanmak gibi diğer
seçenekleri değerlendirmeye karar verebiliyor.
Akıllı trafik kontrolü: Altyapı ve araçlara yerleştirilen
sensörler sayesinde sağlanan gerçek zamanlı veriler,
trafik ışıklarının ve diğer sinyallerin ayarlanarak trafik
akışının optimize edilmesini sağlıyor. Bu sistemler
ambulans, itfaiye gibi acil durum servislerini en
hızlı rotayı bulmaları için köprüleri kapalı tutarak
veya trafik ışıklarını ayarlayarak sorunsuz bir şekilde
yönlendirmek amacıyla da kullanılıyor.

Akıllı Binalar
Enerji kullanımının ihtiyaca göre belirlenmesi:
Akıllı binalarda gün boyunca gerçekleştirilen aktivite
seviyesini tespit etmek ve binadaki koşulları (sıcaklık,
nem, ışık vb.) izlemek için ince taneli sensör ağları
kullanılabiliyor. Elde edilen veriler ışığında, daha az
insan binayı kullanırken soğutma, havalandırma ve
aydınlatma gibi bina sistemleri daha az çalıştırılarak
enerji kullanımı optimize ediliyor. Binada az kişinin
bulunmasının beklendiği günlerde ise bazı bölümler
tamamen kapatılarak tasarruf ediliyor.
Kullanım bazlı temizlik: İnce taneli sensor ağları en
yoğun kullanılan alanların belirlenmesinde de işe
yarıyor. Böylece bu alanlar için temizlikten sorumlu
kişilere ve robotlara temizlik talimatı verilebiliyor.
Bu sayede henüz kirlenmemiş yerlerin yeniden
temizlenmesinin maliyetinden ve eforundan
tasarruf ediliyor. Aynı zamanda, bir sonraki temizlik
öncesinde yoğun kirlenmiş alanların temizlenmesi
hızlanıyor. Uygulama özellikle pandemi sürecinde
ortaya çıkan dezenfeksiyon ihtiyacı göz önünde
bulundurulduğunda oldukça fayda sağlayabiliyor.

Hasta odaklı sağlık sistemi: Mevcut sağlık
ekosisteminin çok şeffaf olmadığı ve sistemler
arası bağlantının güçlü olmadığı görülüyor. Mevcut
ekosistemde süreç, sağlık hizmeti alıcısından yani
hastadan çok, hizmet sağlayıcıya odaklanıyor. Dijital
platformlar ise son yıllarda tüm sektörlerde arz ve
talep dengesini yeniden şekillendiriyor. Sağlık süreci
boyunca sorunsuz bir “müşteri deneyimi” sağlamak
isteyecek bütün sağlık kuruluşlarının hasta merkezleri
odaklı uygulamalara geçiş yapacağı öngörülüyor.
Yapay zekâ ve sağlık sistemi: Hasta verilerinin ve
bilimsel bilginin hacminin artık teknolojinin desteği
olmadan insanlar tarafından anlaşılamayacak ve
işlenemeyecek bir düzeye çıktığı düşünülüyor. Yapay
zekâ ve bilişsel hesaplamanın, doğru tanının konması
ve en etkili tedavinin tanımlanması için tıbbi verileri
yorumlamada sağlık çalışanlarına yardımcı olacağı
vurgulanıyor. Öte yandan, geleneksel olmayan aktörlerin
sağlık sistemlerine erişebilmesiyle mevcut sağlık
ekosisteminin değişikliğe uğrayacağı öngörülüyor.

Akıllı Eğitim
Eğitimin bağımsızlaşması: Geleneksel olarak,
okullar ve üniversiteler aynı yaşta ya da seviyede
öğrencilere, tek lokasyonda, tek bir zaman seçeneği
ile tek bir müfredat üzerinden eğitim sunuyor.
Dijitalleşme ise artık eğitimin bazı kısımlarının
bağımsız servisler olarak sunulmasına olanak tanıyor.
Örneğin çevrimiçi sınavlar yapılabiliyor, eksiklikler
konusunda online dersler alınabiliyor, öğrenciler belli
bir müfredata bağlı kalmadan yalnızca kendi ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler alabiliyor, 100
binlerce kilometre uzaklıktaki kurumlardan dersler
almak mümkün olabiliyor.
Hayat boyu öğrenme: Çevrimiçi eğitimin mevcudiyeti,
yaşam boyu öğrenmeye yönelimi teşvik ediyor. Hızlı
teknolojik gelişmeler, bilginin nispeten kısa sürede
eskimesine sebep oluyor, bilginin kısa aralıklarla
yenilenmesi ihtiyacı doğuyor. Akıllı şehirlerin sürekli
eğitim yoluyla bilgilerini güncel tutan bir işgücüne
sahip olma gerekliliği giderek artıyor.

Akıllı Turizm
Kalabalık yönetimi: Şehirdeki büyük etkinlikler kısıtlı
bir alana yüz binlerce insanı çekebiliyor. Yenilikçi
teknolojiler kişilerin davranışları hakkında bilgi
edinerek ve öngörüler oluşturarak kalabalığın en
etkili şekilde yönetilebilmesi için kullanılabiliyor.

Bu sistemlerde kişisel mobil cihazları takip eden WiFi
sensörleri, insanları otomatik olarak sayan kameralar,
sosyal medya ve GPS izleyicileri kullanılıyor. Gelişmiş
analizde, bir bölgedeki kişi sayısı bir saat önceden
tahmin edilebiliyor.
İç mekân yönlendirmesi: Özellikle büyük yüz
ölçümüne sahip birçok iç mekânda yönlendirme için
akıllı teknolojiler kullanılabiliyor. Örneğin, Amsterdam
Schiphol Havaalanı için kullanabilecek bir mobil
uygulama kapıdan kapıya navigasyon hizmeti sunuyor.
Uygulama, havaalanına varıldığına hedef kapıya giden
yolu ve kapıya yürümek için gereken süreyi gösteren
haritayla kullanıcılara rehberlik ediyor.

Akıllı İnşaat
Daha fazla verim ve maliyet tasarrufu: İnşaat
şirketleri, binaların ve yolların daha düşük
maliyetlerle daha verimli bir şekilde inşa edilebilmesi
için bir süredir birtakım geliştirilmiş yöntemler,
süreçler ve operasyonlarla çalışıyor. Örneğin, asfalt
karışımlarının daha düşük ısılarda hazırlanmasına izin
veren “sıcak karışım asfalt” kullanılıyor, bu sayede
ısıtma ve nakliye maliyetleri kısılıyor.
Altyapının izlenmesi: Binalara ve altyapıya
yerleştirilen sensörlerle birçok verinin elde edilmesi
mümkün. Elde edilen veriler üzerinden altyapıya
ilişkin gelecekteki sorunları önlemek için proaktif
önlemler alınabiliyor. Bahsi geçen izleme ve
denetleme faaliyetleri için geleneksel yöntemlerin
aksine sahada herhangi bir teknisyen, uzman
desteğine ihtiyaç duyulmuyor.

Akıllı Yönetim
Dijital teknolojilerin gücü: Merkezi ve yerel
yönetimler, dijital teknolojileri ve mobil uygulamaları
vatandaşlara daha farklı noktalardan daha fazla
temas etmek için kullanabiliyor. Şehirlerde yaşayan
nüfusun büyük çoğunluğu akıllı telefon, bilgisayar ve
internet kullanıcısı. Bu kullanıcılara çeşitli konularda
ulaşmak için hayata geçirilen dijital ve yaratıcı
çözümlerle hükümet ve yerel yönetimlerin erişim
alanlarının genişletilmesi mümkün.
Çevrimiçi kamu hizmetleri: Vatandaşlar halihazırda
birçok sektörde birçok hizmete çevrimiçi olarak
erişebiliyor, kamu hizmetlerinin de benzer şekilde
erişilebilir olmasını bekliyor. Akıllı yönetim
yaklaşımıyla kamu hizmetlerinin çevrimiçi
kullanılabilir hâle getirilmesi, yönetimin sunduğu
hizmetleri yerden ve zamandan bağımsız kılıyor.

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

Akıllı Sağlık
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LONDRA, İNGİLTERE

ENERJİ ÜRETEN KALDIRIMLAR

98

Enerji

Ulaşım

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Alternatif enerji üretimi üzerine çalışan teknoloji
şirketi Pavegen, Londra’da kinetik zemin
levhaları kullanarak dünyanın ilk kinetik enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştüren akıllı yaya yolunu
yarattı. Yayaların adımlarını enerjiye dönüştüren
sistem, kullanıcılara ürettikleri enerji miktarıyla
ilgili eşzamanlı bilgi veriyor. Bu sayede yaya
popülasyonunun artırılması, özel araç kullanımının
azaltılması hedefleniyor. Kinetik enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştüren sistem kolay uygulanabilir
modüler parçalardan oluşuyor.

Yayaların ürettiği enerji, gün ışığı azaldığında zemin
ve sokak aydınlatmalarında kullanılıyor.
Sistemin kurulumu ve yaygınlaştırılması maliyetli
de olsa, vatandaşları yürümeye teşvik etmek,
yayalaşmanın hem kente hem de insan sağlığına
getirileri konusunda farkındalık yaratmak anlamında
başarılı ve dikkat çekici bir örnek alan yaratılıyor.

98. https://www.archdaily.com/875701/worlds-first-smart-street-in-london-turns-footsteps-into-energy
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OSS, HOLLANDA

GÜNEŞ ENERJİSİYLE YOL AYDINLATMASI
Ulaşım

99

Enerji

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Hollanda’nın Oss kentinde dünyanın ilk akıllı yol projesi
hayata geçirildi. Studio Roosegaarde’nin kurucusu
tarafından tasarlanan bu proje yol kenarına özel bir
teknoloji ile çizilen çizgilerden oluşuyor. Bu çizgiler güneş
enerjisinden faydalanıyor, enerjiyi depoluyor ve gece bu
enerji ile yol çizgileri 10 saate kadar aydınlatıcı bir renkte
kalabiliyor. Yolu aydınlatan şeritler sayesinde ayrıca yol
aydınlatılması kullanılmıyor, böylece enerji tasarrufu
sağlanmış oluyor.

Projenin tasarımcıları inovasyon ve mobiliteden
bahsedildiğinde çoğunlukla arabalara odaklanıldığını,
yolların ise göz ardı edildiğini düşünüyor. Tasarımcılar,
arabaların daha akıllı hale geldiği bu günlerde yollar ve
diğer altyapıların da akıllılaşması gerektiğini savunuyor.

99. https://www.studioroosegaarde.net/uploads/files/2015/01/17/211/Factsheet%20Glowing%20Lines%20-%20Daan%20Roosegaarde.pdf
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SİNGAPUR

SANAL VERİTABANINDA KENTE KATILIM

100

Planlama

Katılım

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Singapur’da kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirilen
Sanal Singapur Projesi, bilim insanlarına, kamu
kurumlarına, özel sektör ve vatandaşlara kavramları
test etme, sanal beyin fırtınası yapma ve ortaya çıkan
zorlukları çözme imkanı sağlayan bir veritabanı.
Halkın, işletmelerin, hükümetlerin ve araştırma
ajanslarının çözümler geliştirmelerini ve Singapur’un
geniş ölçekli şehir modelini kullanarak simülasyonlar
yürütmelerini sağlayan dinamik bir 3D dijital platform
olan Sanal Singapur adanın dijital üç boyutlu modeli

100. https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore/video-gallery

olan nüfus sayımı bilgileri ve coğrafi bilgi sistemleri
de dahil olmak üzere belediye veri kaynakları
için gösterge paneli niteliği taşıyor. Modelde yeni
binaların şehirdeki hava akışına nasıl bir etkisi olacağı,
otobüs güzergahlarının değiştirilmesinin Singapur
genelinde seyahat zamanlarını nasıl etkileyeceğini
gösteren etkileşimli simülasyonlar gibi çok çeşitli
kentsel planlama ve yönetim uygulamaları da mevcut.
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BOSTON, ABD

AKILLI KENTLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ

101

Planlama

Katılım

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Boston, şirketler, araştırmacılar ve tasarımcılar arasında
sürdürülebilir ilişkiler tesis etmek ve kentin sorunlarına
akıllı çözüm üretebilecekleri ortak bir zemin sağlamak
amacıyla Beta Blocks projesini yürütüyor. Beta Blocks,
4.500 katılımcı ile yapay zeka, otomatik araçlar ve
robotik konularının tartışıldığı bir atölye çalışmaları
düzenleyerek Boston sakinlerini faaliyetlerine dahil
ediyor. Boston’un vatandaş merkezli odağı, şehrin
stratejik planlarında odak bir konu olarak yer alıyor.

101. https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/beta-blocks

Uygulama aynı zamanda, akıllı şehir ekosistemi
konusunda çalışan startuplara, belediyeye gelmeden
önce, Boston’un sakinleri, mimarları ve savunucu grupları
ile konuşmaları ve onların ihtiyaçları ve tecrübeleri
çevresinde tasarımlarını gerçekleştirmeleri hususunda
teşvik ediyor.
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VİYANA, AVUSTURYA

AKILLI YÖNTEMLERLE DOĞA KORUMA

102

Katılım

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Proje, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda doğanın
korunmasını desteklemek amacıyla akıllı teknolojileri
kullanıyor ve vatandaşların ebabil kuşlarının üreme
alanlarının haritalandırılmasına katkıda bulunacakları
katılımcı bir model yaratıyor. Avusturya coğrafyası
için yoğun nüfuslu kentsel alanlarda en ünlü kuş
türlerinden biri olan Ebabil, eski, metruk binalar gibi
gizli yerlerde yaşamayı tercih ediyor. Yeni binaların
inşa edilmesi ve/veya eskilerin restore edilmesi
sebebiyle üreme alanlarının düzenli olarak yok
edilmesiyle karşı karşıya kalıyor.

Öte yandan kuşların üreme alanlarının yok
edilmesi, bilinçli bir stratejiden değil, kuşların orada
bulunduğuna ve yumurtladığına dair bilgiye sahip
olmamaktan kaynaklanıyor. Projeyle, vatandaşların
ebabil kuşlarını/yuvalarını gördükleri yerleri harita
üzerinde işaretlemesi; bu bilginin önce mimarlar,
inşaat firmaları ve inşaat ve restorasyon sektörlerinde
çalışan herkesle paylaşılması, sonra da online olarak
yayımlanması sağlanıyor.

102. https://smartcity.wien.gv.at/site/en/mapping-the-common-swift-through-citizen-science/
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DARMSTADT, ALMANYA

AKILLI TRAFİK YÖNETİMİ

103

Trafik

Güvenlik

Optimizasyon

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Frankfurt yakınlarındaki Darmstadt’ın trafik yetkilileri,
şehrin trafik sorunlarını akıllı trafik yönetimiyle
çözebilmek için şehre 200’den fazla video detektörü
kurdu. Bu teknolojiye geçiş yapmadan önce şehir,
birçok diğer şehir gibi trafik bilgisi sağlamak ve trafik
akışını yönlendirmek için indüksiyon döngü sistemleri
kullanıyordu. Bu sistemler tarafından sağlanan bilginin
sınırlı olması, kurulum maliyetlerinin yüksek olması,
kurulum için dışarıdan mühendislik hizmeti alınması gibi
sorunlar nedeniyle şehir, video teknolojisine kademeli
olarak geçiş yapmaya karar verdi. Belediye teknisyenleri,
eski sistemlerin aksine, kameraları istedikleri yere
kurabiliyor ve yapılandırabiliyor. Trafik akışlarının daha

akıllı bir şekilde kontrol edilebilmesi ve araç, yaya ve
bisikletlerin algılanması için farklı video sensörleri
kullanılıyor, bu da şehir içi trafiğin çok daha güvenli ve
verimli olmasını sağlıyor. Örneğin, video detektörleri
trafik otoritelerinin şehrin belli bölgelerindeki trafik
tıkanıklıklarını tespit etmesini sağlıyor ve eğer tıkanıklık
trafik akışının artması sebebiyle oluşmuşsa ilgili yerdeki
trafik ışıklarında araçlar için yeşil ışık süresi uzatılıyor.
Bir diğer örnek ise özellikle okul bölgelerinde, yaya
güvenliğini sağlayabilmek için kalabalık yaya gruplarını
tespit edebilen sensörler kullanılıyor. Kullanılan sensörler
sayesinde yayaların caddeyi güvenli bir şekilde geçmesi
için makul bir süre boyunca yeşil ışık yakılıyor.

103. https://www.flir.com/discover/traffic/roads-tunnels/smart-traffic-management-in-the-city-of-darmstadt/
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ÜSKÜP, MAKEDONYA

E-ŞEHİR UYGULAMALARI
Sıfır Emisyon

104

Elektrikli Araçlar

AKILLI ŞEHİRLER VE DİJİTALLEŞME

BÜTÇE:

Makedonya’nın başkenti Üsküp, enerji tasarrufu
hizmetlerini geliştirmek ve yeni teknolojilerin ve
yeniliğin gücünü kullanarak çevreyi korumak için
“Üsküp E-Şehir” projesini başlattı. Şehir, e-araçların
şarj edilmesi için halkın kullanımına yönelik çok
katlı garajlarından bazılarına e-şarj cihazı temin etti.
Şehir içinde turist gezileri için daha fazla hareketlilik
sağlamak üzere e-araçlar (e-scooter) ve e-bisikletler
satın alındı.

Bu girişimler, daha büyük bir projenin başlangıcı
olarak görülüyor. Önümüzdeki yıllarda, Üsküp
Belediyesi bir kamu-özel iş birliği aracılığıyla
E-Everywhere’i tanıtmayı planlıyor. Hayata geçirilmek
istenen proje Üsküp’te Üsküp-Ohri otoyolu benzin
istasyonlarında ve Makedonya’daki tüm büyük
şehirlerde elektrikli şarj istasyonlarının e-şarj ağ
inşaatını içeriyor. Ayrıca, rota optimizasyonu ve
akıllı telefon için son teknoloji telemetrik sistemleri
kullanan yeni tam elektrikli taksi kiralama hizmeti
olan e-taksi’nin de tanıtılması planlanıyor.

104. http://capitalsummit.org/img/download/Best-Capital-City-Managment-Practicies-and-Projects.pdf
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TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının
güçlenmesi konuları, geçtiğimiz 50 yıllık
süreçte önde gelen uluslararası kuruluşlar
tarafından belki de en çok konu edilen,
üzerine politikalar üretilen, stratejik
planlara dahil edilen konular arasında
oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bu
denli önem verilmesinin sebebi, temel bir
insan hakkı olarak görülmesinin yanı sıra,
demokratik toplumlara ve sürdürülebilir
kalkınmaya giden yolda olmazsa olmaz
bir kriter olarak kabul edilmesi. Kadınların
güçlenmesinin, üretkenliği artıracağı,
ulusal ve küresel ekonomik büyümeyi ise
hızlandıracağı düşünülüyor. Bu sebeple,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin
her biçimiyle mücadele etmenin ve
kadınlar, erkekler, kız çocukları ve erkek
çocukları için eğitimin, sağlığın, ekonomik
kaynakların ve siyasi hayatın eşit derecede
erişebilir olmasının uluslararası kuruluşlar,
hükümetler, yerel yönetimler, özel
sektör ve sivil toplum için öncelik olması
gerektiği savunuluyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin uluslararası bir önem
kazanmasında ve hükümetlerin gündemlerine
girmesinde, Birleşmiş Milletler’in (BM) yaklaşık 40
yıldır bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaların büyük
rolü var. 1979 yılında BM Genel Kurulu tarafından
kabul edilen Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW),105 kadına
şiddetle mücadelede devletlerin uygulaması
gereken 30’u yasal olarak bağlayıcı bir kurallar
bütünü sunuyor.
Birleşmiş Milletler anlaşmaları arasında en çok
onaylanan sözleşmelerden biri olan CEDAW’a,
2015 yılı itibariyle sözleşmeyi uygulamayı taahhüt
eden 189 taraf ülke bulunuyor. CEDAW’u takiben
kadınlarla ilgili Kopenhag (1980), Nairobi (1985)
ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (1995)
başlığıyla Pekin’de gerçekleştirilen konferanslar,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının
uluslararası görünürlüğünün artmasında büyük
önem arz ediyor. Pekin Konferansı’nda cinsiyet
eşitliği savunucuları, kadınların ve kız çocuklarının
yaşadığı çok sayıda insan hakları ihlalini tartışmaya
açtı, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kapsamlı
yasa ve politikalara olan ihtiyacın altını çizdi ve hem
resmi hem de diğer kurumların dönüştürülmesinin
ana hatlarını belirledi. Konferansın sonuçları
olarak ortaya çıkan Pekin Deklarasyonu (Beijing
Declaration) ve Eylem Platformu (The Beijing
Platform for Action),106 kadın haklarıyla ilgili
günümüzde hala en kapsamlı uluslararası belgeler
olarak kabul ediliyor.

105. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 106. https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.
pdf 107. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

Bahsi geçen belgeler, toplumsal cinsiyet eşitliği
mücadelesinin insan hakları çerçevesinde
değerlendirilmesi ve verilen taahhütlerin yerine
getirilmesinde devletlerin sorumluluklarını
belirtmesi anlamında büyük önem taşıyor. BM Genel
Kurulu, 2010’da aldığı bir kararla konuya özel olarak
eğilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi Birimi’ni
(UN Women) kurdu.

Stratejinin ana hedefleri aşağıdaki şekilde
sıralanıyor:107

Toplumsal cinsiyet eşitliği, günümüzde de
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. maddesi
olarak en çok önem verilen küresel ortak
hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

• Ekonominin farklı sektörlerinde eşit katılımın

sonlandırılması,

• Toplumsal cinsiyete dair kalıp yargılarla mücadele
edilmesi,

• İşgücünde cinsiyet ayrımının (gender gap)
bitirilmesi,

sağlanması,

• Toplumsal cinsiyete dayalı maaş ve emek maaşı
farklılıklarının ele alınması,

• Toplumsal cinsiyete dayalı bakım yükü
eşitsizliğinin sonlandırılması,

• Karar vericiler düzeyinde ve siyasette toplumsal
cinsiyet dengesinin sağlanması.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Avrupa Birliği’nin 2020-2025 yılları için Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Stratejisi, 2025 yılına kadar
toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış bir Avrupa’ya
doğru önemli ilerlemeler için politika hedefleri ve
eylemler sunuyor. Amaç, kadınların ve erkeklerin,
kızların ve erkek çocuklarının yaşamlarında seçtikleri
yolu takip etmekte özgür oldukları, gelişmeleri
için eşit fırsatlara sahip oldukları ve eşit katılım
sağlayabilecekleri ve liderlik edebilecekleri bir
topluma erişmek.

• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi)
11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan ve
1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul
Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin
önlemesini amaçlayan ve hukuki bağlayıcılığı
olan ilk uluslararası belge olma özelliğini
taşıyor. “Sözleşme; kadınları her türlü şiddetten
korumayı, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti
önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı,
kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunmayı ve kadınların
güçlendirilmesi yolu dahil kadınlar ve erkekler
arasındaki temel eşitliği teşvik etmeyi, kadınlara
yönelik şiddet ve ev içi şiddet mağdurlarının
korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi
için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler
geliştirmeyi, kadınlara yönelik şiddeti ve ev içi
şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası
iş birliğini teşvik etmeyi ve bütüncül bir yaklaşım
benimsemek amacıyla etkili iş birliği sağlamak için
kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım
sağlamayı amaçlıyor.108” İstanbul Sözleşmesi
bugüne kadar 34 ülke tarafından imzalandı ve
onaylandı, Türkiye ise sözleşmeyi ilk imzalayan ve
onaylayan ülke olma niteliğini taşıyor.

108. https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/158-kadnlara-yonelik-siddetve-ev-ici-siddetin-onlenmesi-ve-bunlarla-mucadeleye-iliskin-avrupa-konseyisozlesmesi-istanbul-sozlesmesi/ 109. https://www.uclg.org/sites/default/files/the_
role_of_local_governments_in_promoting_gender_equality_for_sustainability.pdf

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
ve Yerel Yönetimler 109
Hem yerel yönetimler hem de hükümetler,
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası
alanda yaklaşık son 20 yıldır birtakım çalışmalar
yapıyor. Bu çalışmalar, özellikle yerel yönetimlerde
kadınların temsilini artırmaya ve tüm kadınların
yerel karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmeye
odaklanıyor. Ekim 2016’da Habitat III Konut ve
İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda kabul edilen
Yeni Kentsel Gündem, şehirlerde sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamak için sosyal içermeyi teşvik
eden ve eşitsizlikleri azaltan mekanizmalar
oluşturmakla görevlendirildi. Bu hedefin, ancak
kadınların kentsel alanlardaki özel ihtiyaçlarının
anlaşılması ve ele alınmasıyla gerçekleştirilebileceği
düşünülüyor. Kadınlar ve kız çocukları, şehirleri
erkeklere ve erkek çocuklarına göre farklı şekillerde
deneyimliyor. Şehir, kırsal alanlara kıyasla kadınlar
için bir kurtuluş yeri olabilirken, aynı zamanda
bir cinsiyet şiddeti ve kadın istismarı alanı da
olabiliyor. Kadınlar şehirlerde gelir elde etme
fırsatlarına, eğitim, barınma, hukukun üstünlüğü
ve yerel yönetişime katılım konusunda ayrımcılıkla
karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, toplumsal cinsiyet
eşitliği, fırsat eşitliği, kentsel yaşam koşulları ve
sürdürülebilir kalkınmanın birbiriyle bağlantılı
olduğunu düşünüyor. Kadınları kentsel hayata aktif
katılımcılar olarak dahil eden uygulamaların hem
sürdürülebilir geçim kaynaklarını hem de ulusal
ekonomileri desteklediği ortak bir kabul olarak öne
çıkıyor. Uluslararası kamuoyu tarafından kabul gören
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 5 ve Yeni
Kentsel Gündem, önümüzdeki yıllarda kadınların
güçlenmesini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini
eş zamanlı destekleyerek verimli sonuçlar almak için
yerel yönetimlere fırsat alanı sunuyor.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiği

uygulamalar konusunda rol model olmak:
Büyük işverenler ve hizmet sağlayıcılar olarak
yerel yönetimler, adil istihdam uygulamalarını
kullanarak ve vatandaşlara ayrımcı olmayan
hizmetler sunarak kadınların yaşamları üzerinde
önemli bir etkiye sahip olabiliyor.

• Kadına yönelik şiddetle mücadelede etki yaratan
hizmetler sunmak: Yerel yönetimler, hem kamu
alanlarında hem de özel alanlarda kadınlara
yönelik şiddet ve zararlı uygulamalarla mücadele
etmede önemli aktörler olarak öne çıkıyor. Yerel
güvenlik ve kentsel planlama, özellikle kamusal
alanların oluşturulması ve sürdürülmesi, kadına
yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin
temel araçları olarak görülüyor. Belediyeler,
aynı zamanda şiddetten etkilenen kadın ve
kız çocuklarının belirlenmesinde ve şiddet
mağdurlarının hayatlarını yeniden inşa etmek
için uygun destek ve hizmetlerin sağlanmasında
önemli bir rol oynuyor.

• Yerel yönetimlerde kadın temsilini artırmak:

Kadınlar çoğu ülkede hükümetin her kademesinde
liderlik pozisyonlarında önemli ölçüde temsil
edilmiyor. Yerel yönetimlerin, üst düzey
kademelerde seçilmiş ve atanmış kadınların
temsilini artırmak için harekete geçmesi gerektiği
düşünülüyor. Bu hareketin, ayrımcılıkla mücadele,
esnek çalışma ve uygun maliyetli çocuk bakımı
imkanlarıyla desteklenmesi öneriliyor.

• Kadınların kaynaklara eşit erişimini sağlamak:

Yerel ve bölgesel yönetimlerin, kadınların
ekonomik ve doğal kaynaklara eşit erişimini
sağlama görevi olduğu belirtiliyor. Belediyelerin,
kadınların doğum belgesi gibi temel yasal
belgeleri edinmesini kolaylaştıracak mekanizmalar
oluşturmasının, kadınların haklarını kullanmalarını
destekleyen hukuki yardım hizmetleri
sağlamasının ve kadınların politika oluşturma
süreçlerine katılımını teşvik etmesinin toplumsal
cinsiyet eşitliğine katkıda bulunabilecek önemli
uygulamalar olabileceği düşünülüyor.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini politika düzeyinde

benimsemek: Yerel yönetimlerin, kadınların
güçlendirilmesinin önündeki birçok engelin
üstesinden gelmek için toplumsal cinsiyet
perspektifini yerel mevzuata, şehir planlamasına
ve politika oluşturmaya tamamen entegre etmesi
gerekiyor. Kadınların ve kız çocuklarının ancak
bu şekilde şehirlerin ekonomik, sosyal, politik ve
kültürel yaşamında eşit bir rol oynayabileceği
ifade ediliyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Yerel Yönetimler
SKA 5’e erişilebilmesi için neler yapabilir?
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Kentsel Müdahale

Katılım

BÜTÇE:
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Toplumsal cinsiyet eşitliği turu 2009 senesinden beri yeni
uygulamalar eklenerek devam ettiriliyor. Son hali ile turda
25 durak mevcut. Tur hem belediye hem diğer kuruluşlar
tarafından yürütülen cinsiyet eşitliği çalışmalarını
göstermenin somut ve yenilikçi bir yolu olarak görülüyor.
Proje kapsamında hayata geçirilen uygulamalar bazıları:

• Eşit koşullarda futbol: 1999 yılında Umea şehrinde

spor sahalarını kullananların yüzde 70’inin erkek
olduğunu gösteren bir araştırma ortaya konuldu.
Araştırma sonuçlarının üzerine spor politikalarında
değişikliğe gidildi. Alınan karar ile futbol takımlarının
sahada antreman yapma süreleri cinsiyete
bakılmaksızın futbol takımlarının hangi ligde
oynadığına bakılarak bölüştürüldü. Bunun doğrudan
sonucu olarak Umea’nın önde gelen kadın futbol
takımları, eşit koşullara sahip oldu ve o zamandan
beri tüm belediye alanlarındaki antreman saatlerinin
dağılımı bu yönde revize edildi.

• Kızlar patene!: “Sparken” adlı kaykay yapmak için sık

kullanılan park alanında cinsiyet stereotiplerine meydan
okumak için “Kızlar patene!” (You skate girl!) hareketi
başlatıldı.

• Anaokullarında cinsiyet rollerinden bağımsız eğitim:

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin öneminin altını çizmek
amacıyla Umea şehri “Toplumsal Cinsiyet Manzarası”
projesini başlattı. Proje kapsamında, kentin cinsiyet
eşitliği yapısını göstermek için rehberli otobüs turları
düzenleniyor ve kentte toplumsal cinsiyet eşitliği
alanında yapılan uygulamalar, düzenlemeler, projeler,
alanlar katılımcılarla paylaşılıyor. Bu turlarda katılımcılara
cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemeler
gösterilirken mevcut sorunlara da ışık tutuluyor.

Umea’daki anaokullarının birçoğu cinsiyet pedagojisi
uzmanları ile ortak çalışmalar yürüttü. Toplumsal
cinsiyet nötr oyun ve kıyafetler, çocuklarla cinsiyet
rollerinden arındırılmış bir etkileşim kurulması,
toplumsal rollerden bağımsız çocuk edebiyatı vb.
konular üzerine çalışıldı.

• Kültürel etkinliklerde cinsiyet temsili: Umea,

sahnedeki temsil eşitsizliklerini göstermek için kültürel
etkinliklerde cinsiyet temsilini gözden geçirdi. 2013
yılında, kentteki en büyük sekiz festivalde 765 kadın
1228 erkek etkinliklerde sahne aldı. Bu eşitsiz dağılım,
son yıllarda %45 kadın %55 erkek olarak iyileştirildi.

Şehir, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından
cinsiyet eşitliği konusunda uluslararası örnek kent olarak
gösterildi.

110. Gustafsson, L. (2017, December 21). Umeå – Gender equality at the heart of the city. Retrieved August 24, 2020, from https://www.blog.urbact.eu/2017/12/umea-genderequality-at-the-heart-of-the-city/
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KADIN VE SAĞLIK PROGRAMI
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Sağlık

Kırılgan Gruplar
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BÜTÇE:

Bilbao Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme
ve kadına şiddetle mücadele etme amacıyla göçmen
kadınlara temel haklar, cinsel ve üreme sağlığı gibi
konularda eğitimler düzenliyor. Programa farklı etnik ve
dini kökenlerden kadının katılımı ve bu kadınların kendi
topluluklarına öncülük etmesini amaçlanıyor. Eğitim alan
ve yetiştirilen bu kadınlar, topluluklarının güçlenmesi için
çalışmaya başlıyor.

111. https://rm.coe.int/16804888a6

Şehirdeki her göçmen topluluğundan beşer kadın
seçilerek program kapsamında eğitiliyor ve konuyla
ilgili kendi topluluklarında farkındalık yaratmaları
için destekleniyor. Eğitime katılan kadınlardan,
topluluklarındaki kadınların paylaşım yapabileceği
güvenli alanlar yaratması, topluluklarıyla toplumsal
cinsiyet eşitliği ve cinsel sağlık konuları üzerine
tartışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.
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BEKAR ANNELER İÇİN KONUT
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Barınma

Kentsel Tasarım
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BÜTÇE:

Villiers-le-Bel, Paris’in kuzeyinde, düşük gelirli
ailelerin, göçmenlerin ve bekar annelerin nispeten
yüksek nüfusa sahip olduğu bir banliyö. Şehirde
yapılan bir araştırma, bekar annelerin barınma
sorunu ile mücadele ettiğini ve tek bir gelirle yalnızca
tek yatak odalı daireleri kiralayabildiklerini ortaya
koydu. Evde mahremiyetin olmaması kadınların
yaşamları ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler
gösteriyordu.

112. https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-genderequalcities-edition-pages-web.pdf

Bu durumu düzeltmek için şehirdeki kadın mimarlar
bekar annelerin (kendi alanları olacak şekilde
ve aynı kira fiyatına) daireler tasarlamaları için
görevlendirildi. Binalar kadınların sosyalleşebileceği
şekilde tasarlandı. Çamaşır odaları, bahçe ve mutfak
gibi alanlar aileler arasında topluluk duygusunu
güçlendirmek amacı ile ortak alan olarak tasarlandı.
Bu ufak tasarım ayarlamaları, özellikle bekar anneler
olmak üzere tüm sakinler için topluluk hissi yaratmaya
yardımcı olmakla birlikte, güvenli ve korunaklı bir
yaşam alanı oluşturuldu.
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TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE HAZIRLAMA
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Katılım

Kapsayıcılık
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BÜTÇE:

Ixelles Belediyesi, Brüksel’de cinsiyete duyarlı bütçeleme
yapan ilk kurum. Ixelles bütçesinde üç harcama
kategorisi mevcut: Nötr, cinsiyet boyutlu, cinsiyet
boyutu yaratılabilir (Nötr/Gendered/Genderable). Nötr
kategori; ofis ekipman, kiralama, su ve enerji tüketimi
gibi cinsiyet boyutu olmayan harcamaları ifade ediyor.
Cinsiyet boyutlu kategori, toplumsal cinsiyet eşitliğini
desteklemeyi amaçlayan belirli eylemlerin finanse
edilmesini, örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi için
verilen hibeleri, cinsiyet veya çeşitlilik konusunda aktif
olarak çalışan personelin maaşlarını ifade ediyor.

Cinsiyet boyutlu yaratılabilir kategori ise yerel yönetim
tarafından sağlanan spor altyapısı, kamu aydınlatması
veya işe alım hizmetlerine yapılan yatırımlar gibi
kadınlar ve erkekler üzerinde farkı etkiler yaratabilecek
harcamaları belirtiyor. Bu süreç uygulamaya
konulduğundan itibaren belediye, atık yönetimi gibi eril
görülen, daha çok erkeklerin istihdam edildiği meslekler
için daha fazla kadın istihdam etmeye başladı. Ayrıca,
erken çocukluk eğitimi ve bakımı gibi kadınlara atfedilen
işler için de daha fazla erkek işe alındı.

113. https://charter-equality.eu/exemple-de-bonnes-pratiques/gender-responsive-budgeting-in-ixelles.html
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İletişim
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BÜTÇE:

2018 yılı, bir kesim kadının Birleşik Krallık ‘ta ilk
kez oy kullanma hakkını kazanmasının 100. yılıydı.
Bu vesileyle Büyük Londra Otoritesi (GLA) kentte
cinsiyet eşitliği konulu sektörler arası bir kampanya
başlattı. Kampanyanın bir parçası olarak, genç
sanatçılara ilham vermek ve çeşitli reklam öğelerine
dikkat çekmek için Londra’nın geniş yeraltı sisteminde
sadece kadınlar tarafından üretilen sanat eserleri
sergilendi. Birleşik Krallık ‘ta kadınların oy kullanma
hakkını güvence altına alan Millicent Fawcett’in
heykeli Parlamento Meydanı’na dikildi. Bu heykel
meydandaki ilk ve tek kadın heykeli.

114. https://www.london.gov.uk/about-us/mayor-london/get-involved-behindeverygreatcity

GLA buna ek olarak kadınların ve özellikle beyaz
olmayan kadınların şehirdeki reklam panolarında
temsil edilip edilmediğine dair bir araştırma
başlattı. Nitel ve nicel veriler, birçok kadının, reklam
panolarında kadının klişeleşmiş tasviri ile ilgili derin
bir memnuniyetsizlik olduğunu ortaya koydu. Bu
nedenle, değişimi teşvik etmek için “Gördüğümüz
Kadınlar” adlı bir yarışma düzenledi. Reklam şirketleri,
cinsiyetçi ve kalıplaşmış yargılara meydan okuyan,
çeşitliliği artıran ve gerçek Londra’yı temsil eden
daha olumlu ve kapsayıcı kampanyalar sundu. Ödül,
dünyanın en pahalı reklam alanı olan Tube’da ücretsiz
reklam fırsatı olarak verildi.
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BÖLGE ANNELERİ

115

Göçmen Politikaları

Kapsayıcılık
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BÜTÇE:

Berlin’deki Neukölln bölgesi yüksek göçmen
yoğunluğuna ve %20-25 oranında Alman vatandaşı
olmayan nüfusa sahip üç bölgeden biri. Bazı
topluluklarda geleneksel cinsiyet normları, erkeklerin işte
oldukları zaman kadınların ve çocukların evde kalması
anlamına geliyor. Bu durumlarda göçmen kadınlar, uyum
sorunları yaşayabiliyor. Kadınlar, bölgede konuşulan dil ve
kültüre hakim olmadan çocukları okula kaydettirmek veya
tıbbi hizmetlere erişmek gibi temel işlerde zorluklarla
karşılaşıyor. Berlin’de yerel otorite Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu’ndan gelen kaynakla Neukölln’deki “Bölge
Anneleri”ni belirleyerek onlara günlük kreş, Alman eğitim
sistemi, iki dilli eğitim, çocuk hakları, koruyucu sağlık,
cinsel gelişim, eğitim, fiziksel gelişme, medya, beslenme,

bağımlılığı önleme ve ev güvenliği dahil olmak üzere
şehir hakkında 10 farklı konuda eğitimler veriyor. 6 ay
süren 200 saatlik eğitimden sonra, kadınlar 10x2 saatlik
oturumlarda şehir hakkındaki bilgilerini yerel ağdaki
aileler ile ana dillerinde paylaşıyor. Kadınlardan bazıları
projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması için bölge
annesi olarak işe alınıyor. Bugüne kadar 400’den fazla
göçmen kadın programa dahil edildi. Proje göçmen
ailelerin şehre daha iyi adaptasyon sağlamaları amacı ile
kadınların ve şehrin nasıl birlikte çalışabileceğinin iyi bir
örneği.

115. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/neighbourhood-mothers-neukolln-stadtteilmutter-neukolln-integrating-immigrant-mothers-via-local-women
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Ulaşım

Kapsayıcılık

Veri Analizi
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İsveç’te ekim ayında kar yağmaya başladığında
belediye çalışanları sabahları önce sokakları ve
sonra kaldırımları temizlemekteydi. Belediye
şehirdeki ulaşım ve istihdam verilerini toplarken,
sabahları yolları ilk kullanan kişilerin ailede bakım
görevini üstlenen ve ulaşım aracı olarak bisikleti
kullanan kadınlar olduğunu belirledi. Bu veriden
hareketle belediye meclisi, karayolu departmanını
önce otoyolları değil bisiklet şeritlerini temizlemeye
yönlendirdi.

116. https://www.cbc.ca/news/politics/gender-analysis-budget-snow-sweden-1.4494640

Böylelikle hizmetler, cinsiyet ihtiyaçlarına göre
önceliklendirildi. Bu küçük müdahale, kentte bisikletin
yaygınlaşmasına ve kadınların kentte görünür
olduklarına hissetmesine katkıda bulundu.
Proje yalnızca kentteki kadınların ihtiyaçlarını görme
ve hızlı çözüm üretme bakımından değil, gündelik
belediye hizmetlerinin kentten toplanan veriler
ışığında yeniden tasarlanmasına dair de örnek teşkil
ediyor.

133
TRAPPES, FRANSA

CİNSİYET NÖTR OYUN ALANLARI
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Çocuk

Kapsayıcılık
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Trappes şehri, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve
yetişkin yaşamında ortaya çıkardıkları eşitsizlikleri
değiştirmenin bir yolu olarak oyun alanlarının yeniden
tasarımına yatırım yapıyor. Kasabada, son üç yıl içinde,
oyunda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için
bir düzineden fazla okul oyun alanı yeniden düzenlendi.
Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda erkek çocukların
oyun alanında merkezi bir yer kapladığını, kızların ise
köşelerde durduğunu fark etti. Bu durum aynı zamanda
sportif olmayan erkeklerin ve futbol oynamak istemeyen
çocukların oyun ortamından dışlanmalarına neden
oluyordu.

117. https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-genderequalcities-edition-pages-web.pdf

Gerçekleştirilen tasarım düzenlemesi, oyun alanlarında
tek bir merkezi bölümün aksine oyuncaklara, çoklu
“dünyalara” ve cinsiyete göre nötr renklere öncelik
veriyor. Oyun alanlarında yaratıcılık, drama ve doğa
ile etkileşime girmeye olanak sağlayan kısımların yanı
sıra spor ve aktif oyunlar oynamak için de birçok alan
bulunuyor. Projenin amacı, çocukların klişelere uyma
baskısı hissetmeden oyun tarzlarını kendi iradeleri ile
seçmelerine fırsat vermek.
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ALMANYA

ULUSLARARASI ANNE MERKEZLERİ AĞI

118

Çocuk-Aile

Kültürlerarası İletişim

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

BÜTÇE:

Uluslararası Anne Merkezleri Ağı, Stuttgart’ta, yerelde
çalışan kadınların çocuk bakımı ihtiyacı doğrultusunda
ortaya çıkıp dünyanın pek çok farklı bölgesine yayılmış
bir dayanışma ağı. Bu merkez, çocuk bakımı için açılmış
kar amaçlı bir kurum olmaktan ziyade, gönüllülerin
ortaklaşa ve dönüşümlü hizmetleri aracılığıyla yürüyor.
Hem kadınların çocuk bakımı ve birçok başka gündelik
sorununa çözüm getiriyor hem de farklı etnik ve sınıfsal
arka plandan gelen kadınları bir araya getiriyor. Bu
merkezde çocuk bakımı dışında da faaliyetler yürütülüyor.
Genellikle saat başı ödeme şeklinde yapılan faaliyetler
arasında saç kesimi, dikiş-nakış, ikinci el satışı, tamirat
gibi günlük işler de var. Bu bölgede yaşayan kişiler
118. https://minemothercenters.org/

bu gündelik işleri anne merkezlerinde düşük bir ücretle
veya bir hizmet karşılığında yaparak hanelerinin
giderlerini azaltıyor. Bunların yanı sıra merkezlerde, dil
ve bilgisayar eğitimi gibi eğitimler de verilerek yerelde
yaşayan kadınların istihdam edilebilirliğini artıracak
beceriler kazanmaları da hedefleniyor. Anne Merkezleri,
boyutuna bağlı olarak, bulundukları bölgede 50 ila
500 kadar aileye ulaşıyor. Buradaki deneyim kadınların
ve ailelerin hayatlarını önemli bir şekilde değiştiriyor.
Birçok kadın başkalarına karşı daha toleranslı olduklarını,
seslerini çıkarmayı öğrenip özgüven kazandıklarını ve
yaşadıkları yerde sosyal dayanışmanın gözle görülür bir
şekilde geliştiğini söylüyor.

135
CELJE, SLOVENYA

AİLE DOSTU ŞİRKET SERTİFİKASI

119

Çocuk-Aile

İstihdam

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

BÜTÇE:

Bu proje, Slovenya’daki Celje belediyesi öncülüğünde
özel sektörde aile ve iş yaşamını dengelemek ve şirketleri
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirmek için
uygulanıyor. Celje belediyesi, EKVILAB adlı bir kurumun
sertifika programı ile iş birliği içerisinde belli başlı
kriterleri yerine getiren şirketlere “aile dostu” sertifikası
veriyor. Bu sertifika şirketlerin prestijini arttırırken
özellikle şirkette çalışan kadınların çalışma koşullarını
iyileştiriyor. Aile dostu şirket sertifikası özel sektördeki
şirketlere verildiği gibi sivil toplum kuruluşlarına da
verilebiliyor.

Bu sertifikayı almaya hak kazanan kurumlar çalışanlarına;
uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri, aile bireylerinin
hepsine doğum izni, şirket tarafından sağlanan çocuk
bakımı, aileleri bilinçlendiren sunumlar gibi birçok
imkan sunuyor. Sertifika almaya hak kazanan şirketlerde
kadınların iş hayatına katılımı, iş hayatında kalma oranı
ve yüksek pozisyonlara çıkma imkanı fazlasıyla artıyor.
Çalışma koşullarını çalışanların lehine iyileştirmenin
yanı sıra, kadınlar ve erkeklerin özel hayatındaki ve iş
hayatındaki iş bölümünün dengelenmesini sağlıyor.

119. https://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/WEED/outputs_media/case_studies_2_02.pdf
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VİYANA, AVUSTURYA

KADINLARA SUNULAN HİZMETLER TEK SİTEDE

120

Dijitalleşme

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

BÜTÇE:

Viyana Belediyesi, şehrin kadınlar için verdiği bütün
hizmetleri “Viyanalı Kadınlar için Viyana” adlı internet
sitesinde toparlıyor. A-Z’ye sıraladığı hizmetler
arasında aile içi şiddet danışma hattından, çocuk
bakımına, mobbingden menopoza bir sürü konu
hakkında bilgilendirme bulunuyor. Siteye Almanca,
Boşnakça, Hırvatça, İngilizce, Sırpça ve Türkçe dillerinde
erişilebiliyor.

120. http://www.wienfuerwienerinnen.at/pages/tr/Homepage.do

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

KIRILGAN GRUPLAR
VE KAPSAYICILIK

KIRILGAN GRUPLAR
VE KAPSAYICILIK
Dünya nüfusunun yarısının yaşadığı
şehirler, küresel ekonominin gelişmesini
sağlayan önemli ekonomik merkezler
olarak görülüyor. Öte yandan, şehirlerde
artan eşitsizliğin ve sosyal dışlanmanın
bu gelişimi geriye götürebileceği
düşünülüyor. Bu bağlamda, toplumun tüm
kesimlerinin kentleşmenin faydalarından
yararlanabileceği daha kapsayıcı şehirlerin
(inclusive cities) oluşturulması üzerine
uluslararası bir fikir birliği oluşmuş
durumda. Bu bakımdan giderek önem
kazanan kapsayıcılık kavramının, yerel
yönetimlerin de öncelikli gündemlerinden
biri olmaya devam edeceği anlaşılıyor.
Kapsayıcılık veya başka bir tabirle sosyal içerme,
bir süredir Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği
(AB), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD),
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların öncelikli
gündemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yürütülen
programların neredeyse tamamı için çapraz kesen
bir alan ve ortak bir ilke olarak kabul ediliyor.

Kapsayıcılık veya sosyal içerme kavramlarını
kırılganlık, kırılgan gruplar veya sosyal dışlanma
kavramlarından bağımsız düşünmek mümkün değil.
Kırılgan gruplar içerisinde bulunduğu/sahip olduğu
koşullar sebebiyle yoksullukla karşı karşıya kalma,
sosyal dışlanmaya maruz kalma, ayrımcılığa uğrama,
şiddet görme, ulusal ve küresel krizlerden etkilenme
risklerini, toplumun diğer fertlerine kıyasla daha
çok taşıyan gruplar olarak görülüyor.121 Engelliler,
göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, çocuklar,
yaşlılar, kadınlar, gençler ve LGBTİ’ler başlıca
kırılgan gruplar olarak sıralanıyor. Sosyal içermenin
tersi olarak sosyal dışlanma ise bazı toplumsal
grupların, toplumdaki insanların çoğunluğu için
mevcut olan birtakım kaynaklara, haklara, mallara
ve hizmetlere kısıtlı bir şekilde erişebilmesi veya
erişememesi anlamına geliyor.122 Özetle, kapsayıcılık
veya sosyal içerme, toplumun her üyesinin yaşamın
her alanına ve karar verme süreçlerine tam, eşit ve
aktif katılımını sağlamayı amaçlayan süreçler olarak
ifade ediliyor.123
Sosyal kapsama politikalarının özellikle yoksulluğu
azaltması ve istihdam ile gelir imkânı sağlaması;
sağlığı, bireysel özerkliği, ihtiyaç sahiplerine yardımı
ve ailelere destek olmayı teşvik etmesi; kültüre,
bilgiye ve sürekli eğitime erişimi yaygınlaştırması;
erişilebilir ve sürdürülebilir hareketliliğe dayalı bir
kent modeli geliştirmesi, demokrasiyi ve eleştirel,
katılımcı ve sorumlu vatandaşlığı desteklemesi
gerektiği ifade ediliyor.124

121. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1083 122. https://www.poverty.ac.uk/definitions-poverty/social-exclusion 123. https://www.igi-global.com/dictionary/socialinclusion/27360 124. https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Inclusive%20Cities-TR.pdf

Kapsayıcılık, son yıllarda özel sektörün de oldukça
önem verdiği bir kavram olarak öne çıkıyor. Global
ve ulusal birçok şirket, kapsayıcı politikaları
geliştirerek hayata geçiriyor. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’de engelliler,
gençler ve kadınlar gibi kırılgan grupların ekonomik
hayata katılımını artırmak için 50’yi aşkın şirketle
iş birlikleri gerçekleştirdi.127 Örneğin Peugeot, Koç
Holding, Vodafone ve Ayder ile yapılan çalışmalarla
engellilerin işgücüne katılımı için fırsatlar yaratıldı.
Öte yandan, Unilever, L’oreal, Pfizer, Shell gibi
küresel şirketler de kapsayıcı bir şirket politikasına
kendine ilke ediniyor.

Kapsayıcılık ve Yerel Yönetimler
Dünya Bankası’nın aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi
ve paylaşılan refahın teşvik edilmesini esas alan
hedefleri, sosyal içerme konusunu merkeze
yerleştiriyor. Aynı şekilde, 11. sürdürülebilir kalkınma
amacı kapsayıcı, güvenli, dayanaklı ve sürdürülebilir
şehirlere duyulan ihtiyaca işaret ediyor. Yarının
şehirlerinin herkes için daha iyi fırsatlar ve yaşam
koşulları sağladığından emin olmak için, kapsayıcı
şehirler kavramının çok sayıda mekansal, sosyal
ve ekonomik faktörlerden oluşan karmaşık bir ağ
içerdiğini anlamak önemli:128

• Mekansal kapsayıcılık: Kentsel kapsayıcılık

barınma, su, sanitasyon gibi birtakım ihtiyaçların
uygun maliyetli şekilde sağlanmasını gerektiriyor.
Temel altyapı ve hizmetlere erişim eksikliği, birçok
kırılgan ailenin her gün mücadele ettiği önemli bir
sorun olarak ortaya çıkıyor.

• Sosyal kapsayıcılık: Kapsayıcı bir kentin,

toplumun en ötekileştirilmiş kesimleri de dahil
olmak üzere her kesimine eşit hak ve katılımını
garanti etmesi gerekiyor. Son yıllarda dünyanın
farklı şehirlerinde, kentsel yoksulluk ve sosyal
dışlanma toplumsal sorunlara ve çalkantılara
sebep oluyor.

• Ekonomik kapsayıcılık: Kentte istihdam

yaratılması ve kent sakinlerine ekonomik
büyümenin faydalarından yararlanma fırsatının
verilmesi, kentsel kapsayıcılığın kritik bir bileşeni
olarak görülüyor.

125. https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html 126. https://www.un.org/development/desa/capacitydevelopment/what-we-do/areas-of-work/ 127. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/private-sector.html 128. https://www.worldbank.org/en/topic/inclusive-cities

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

1995 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen Dünya
Kalkınma Zirvesi’nde, kapsayıcı bir toplum, her
bireyin haklara ve sorumluluklara sahip olduğu ve
toplumda aktif bir rol oynadığı, “herkes için toplum”
şeklinde tanımlandı.125 Birleşmiş Milletler, sosyal
içermeyi sağlamış toplumların, vatandaşların siyasi,
ekonomik ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştıran/
mümkün kılan mekanizmalarla donatıldığını;
bu nedenle ırk, cinsiyet, sınıf, nesil ve coğrafya
farklılıklarını gözetmeksizin herkese yaşamda tam
potansiyele ulaşması için eşit fırsatlar sunduğunu
belirtiyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
İşler Bölümü (UNDESA), sosyal içermeyi 5 ana
çalışma alanından biri olarak tanımlıyor.126
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MECHELEN, BELÇİKA

BELEDİYEDE AÇIK İŞE ALIM

129

İstihdam

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:

Belçika’nın Mechelen Belediyesi Amerika’da da
uygulanan açık işe alım (open hiring) sistemini uyguluyor.
Bu sistemin uygulanmasının nedenlerinden biri
dezavantajlı veya azınlıkta bulunan grupların iş başvuru
sürecinde çeşitli ön yargılar nedeniyle becerilerinden
veya işe uygunluklarından bağımsız olarak elenmeleri.
Açık işe alım sistemi, bir işe girmek isteyen adayları
başvuruya tabii tutmadan doğrudan işi deneme ve
işverene gösterme üzerinden değerlendiriyor.

129. https://www.mechelen.be/een-job-zonder-sollicitatie

Bu sayede bir işe başvuran özneler kimlikleri, dış
görünüşler gibi özellikleri ile değil işe uygunlukları ve
becerileri gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor.
Projenin ortakları arasında Avrupa Sosyal Fonu ve
Flaman Hükümeti bulunuyor .

143
SİNGAPUR

KARŞIYA GEÇİŞTE EK SÜRE UYGULAMASI

130

Ulaşım

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:

Singapur, mevcut karşıya geçme süresinin yaşlı, engelli
ve pusetli yayalar için yeterli olmadığını belirledi. Mevcut
“yayalar için yeşil ışık/adam” sürelerini uzatmanın
tafik akışını engelleyeceğini düşünen belediye, ek
süre tanımlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
green man time (yeşil adam süresi) olarak tanımlanan
uygulama, yaşlı, engelli veya pusetli yayalara fazladan yol
geçiş süresi tanıyor.

Green Man uygulaması ile donatılmış sinyalize yaya
geçitlerini kullanan yayalara karşıya geçmek için 12 saniye
daha fazla süre tanınıyor. Uygulama aynı zamanda görme
engelliler için erişilebilirliği iyileştirmek adına güvenli
geçiş süresi boyunca bip sesi çıkarıyor. Ses sinyalleri
ortamın gürültü seviyesine göre optimize ediliyor.

130. https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/driving_in_singapore/intelligent_transport_systems/signalised_pedestrian_crossing.html
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MESSİNA, SİCİLYA

GENÇLERLE SÖYLENTİ KARŞITI KAMPANYA
Gençlik

Farkındalık

131

Eğitim

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:

“Söylenti karşıtı strateji” kavramı ilk olarak 2010 yılında
Barselona’da (ES) ortaya çıktı ve devamında başka
şehirler tarafından da uyarlandı. Söylenti karşıtı strateji,
çeşitlilikle ilgili önyargı ve yanlış bilgilendirme sorununu,
söylentileri ortadan kaldırarak ve basmakalıp yargıları
yıkarak doğrudan ele almak için oluşturulan stratejik
bir yöntem. Strateji, gerçek dışı söylentilere ve yalan/
yanlış haberlere karşı koymaya yönelik bir bilgilendirme
kampanyasından fazlasını vadediyor. Yaklaşım, kendimizi
anlamamız ve daha uyumlu topluluklar oluşturmak için
başlangıç noktası olarak söylentilere ve önyargılara
karşı kendi duyarlılığımızı kabul etmemiz gerektiği
ilkesine dayanıyor. Yaklaşımın metodolojisi, eleştirel
düşünmeyi, olumlu diyalog ve etkileşimi teşvik etmek
için duygusal seviyede aktiviteler geliştirerek tabanda bir
sosyal hareket inşa edilmesine dayanıyor. Bu kapsamda
Messina şehrinde gençlerin dahil olduğu bir proje
üretildi. Okul çağındaki çocukların değişime daha açık
olmaları ve sosyal medyadaki söylemlere karşı hassas
bir grubu oluşturmaları sebebi ile projede gençlerin
131. http://urbanlab.comune.messina.it/?progetto=rumourless-cities

yer almasının daha etkili olacağı düşünüldü. Şehir,
eğitime dayalı bir eylem planı geliştirmek ve söylenti
karşıtı aktiviteler yürütmek için okul temsilcileri, eğitim
uzmanları, psikologlar ve medya uzmanlarını bir araya
getirdi. Proje ile Messina’daki okulların söylenti karşıtı
kampanyanın üretim merkezleri olması hedeflendi. Süreç,
Aralık 2019’da Messina’daki okulların katıldığı “Önyargı ve
Dijital Bilgi” konulu bir etkinlikle başlatıldı. Bunu, etkili ve
dikkat çekici multimedya içeriği oluşturmaya odaklanan
bir eğitim programı takip etti. Çocuklar medya içeriğinin
üretimi konusunda eğitilerek; önyargı, söylentiler ve bu
konulara güçlü bir şekilde katkıda bulunan medya yanlış
beyanları ile ilgili araştırmalar yaptı. Bunu izleyen “Birlikte
Yayında” (Together on Air) programı ile okul çağındaki
çocuklar medya içerikleri oluşturarak bu içerikleri radyo
ve YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Sürecin önemli
bir parçası da içerikten çevrimiçi olarak ortaya çıkan
yorumları ve tartışmaları yönetmek ve bunlara yanıt
vermekti.

145
DUBLIN, İRLANDA

KAPSAYICILIK FESTİVALİ

132

Katılım

Kültür Sanat

İrlanda’nın Dublin şehrinde her
sene geleneksel kapsayıcılık
festivali gerçekleştiriliyor. Festival,
İrlanda’daki topluluklarının
çeşitliliği kutlamayı amaçlıyor
ve çok sayıda gönüllü ve meslek
grubu tarafından destekleniyor.
Her yıl için belirlenen tema
çerçevesinde çeşitli etkinlikler
düzenleniyor. 2019 yılının teması
“nesillerin kutlanması”ydı. Bu
kapsamda moda şovları, topluluk
yürüyüşü/koşusu, iyi yaşlanma
atölyesi gibi etkinlikler düzenlendi.
Festivale ayrılan 1 haftalık sürede
100’ü aşkın etkinlik gerçekleştirildi.

132. https://www.themayor.eu/en/festival-of-inclusion-starts-next-week-in-ireland

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:
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TEL AVİV, İSRAİL

MOBİL BELEDİYE HİZMETLERİ

133

Yaşlılar

Engelliler

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:

Tel Aviv Belediyesi internet erişimi ya da kullanım bilgisi
olmayan veya yaşları ve fiziksel engelleri dolayısıyla
belediye binasına gidemeyen şehir sakinlerini için mobil
belediye hizmeti sunuyor.
Hizmet, içinde belediye çalışanları ve gerekli
donanımların olduğu mobil belediye araçlarıyla
gerçekleştiriliyor. Araçlar, çeşitli noktalarda şehir
sakinlerinin birçok işlemini belediye binasına gitmelerini
gerektirmeden halledebilmelerine olanak sağlıyor.

133. https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/Community/Pages/InnovationTLV.aspx

Proje, sunduğu kolaylık sayesinde yaş ve engellerden
doğan eşitsizliklerin önüne geçerek şehrin tüm sakinleri
için erişebilirliği taahhüt ediyor. Düşük maliyetle yüksek
verimlilik oranına sahip olan mobil belediye projesi
2018 yılında Harvard Yenilikçilik Programı tarafından
düzenlenen “bir şehir için yenilikçi fikir” kategorisinde
birincilik ödülüne layık görüldü.

147
PITTSBURGH, ABD

ŞEHRİN SAKİNLERİ VE KÜLTÜREL GEÇMİŞİ
DUVAR RESİMLERİNDE
134

Farkındalık

Kültür Sanat

Kültürlerarası Diyalog

KIRILGAN GRUPLAR VE KAPSAYICILIK

BÜTÇE:

Pittsburgh Belediyesi tarafından desteklenen
Homecoming sanat projesi kapsamında şehrin çeşitli
yerlerine yerleştirilen enstalasyonlar şehirdeki siyahi
Amerikan kültürüne ve şehrin tarihine ışık tutuyor ve
insanların geçmişle ve günümüzle bağ kurmasına destek
oluyor.

134. https://www.hillhomecoming.com/the-project

Proje tarih kitaplarına yansımayan sıradan insanları ve
yıllar boyunca Pittsburgh’u kendilerine ev olarak seçmiş
insanların gündelik yaşamlarından kareleri resmederek
şehrin kültürünü belgelemeyi ve toplum üzerinde
birleştirici bir etki yaratmayı amaçlıyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

ENGELLİLER

ENGELLİLER
Engellilerin büyük bir bölümü, sosyal ve
ekonomik yaşama katılamıyor. Sosyal
hayata katılanlar ise önyargılardan
kaldırım taşlarına kadar uzanan sistematik
bir ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu noktada
engellilerin kente eşit ve tam katılımının
sağlanması adına yerel yönetimlere önemli
sorumluluklar düşüyor.
Engellilere yönelik politikalarda iki yaklaşımın öne
çıktığı görülüyor: medikal model ve sosyal model.
Medikal model, engelli bireylerin doğrudan patolojik
sorunlarına odaklanan, bireylerin yaşadıkları tüm
sorunların bedensel ve mental sakatlıklarından
kaynaklandığını varsayan, engelli bireylerin fiziksel ve
mental kapasitelerini rehabilitasyon yoluyla artırarak
toplumsal normlar olarak kabul edilen standartlara
yakınlaştırmayı hedefleyen, engelli bireyleri sağlık
endüstrisinin müşterisi olarak konumlandıran bir
yaklaşıma sahip. Sosyal model ise engellilerin yaşadığı
sorunların kaynağını toplumsal düzenlemeler,
engellilere karşı olumsuz tutumlar ve ayrımcılık olarak
tanımlıyor. Toplumsal olarak inşa edilen politikaların ve
uygulamaların insan haklarını gözeterek, standartların
hakkaniyetli, eşitlikçi, erişilebilir tasarımlarla insana
yakışır biçimlerde sunulması gerektiğini savunuyor.
Bu bakımdan birçok uluslararası örgüt, sosyal model
yaklaşımını benimsiyor, proje ve programlarında bu
yaklaşımı destekleyen hedefler ve stratejiler belirliyor.
Birleşmiş Milletler engelliliği Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının (SKA) kesiştiği bir konu olarak ele alıyor
ve 2030 ajandasında yer veriyor.

Dünya Bankası ise insan kaynağını geliştirmek
adına gelişmekte olan ülkelerin engellilere ve
erişilebilir hizmetlere daha fazla ve daha etkin bir
şekilde yatırım yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu
kapsamda 2018 yılında eğitim, dijital gelişim, veri
toplama, cinsiyet, afet sonrası yeniden yapılanma,
ulaştırma, özel sektör yatırımları ve sosyal koruma
gibi kilit alanlarda engelli gelişimi için küresel
eylemi hızlandırmaya yönelik taahhütlerini ortaya
koydu.135 Avrupa Birliği’nin engelliler konusunda
önceliklendirdiği konuların başında ise engelli
bireylerin fiziki çevreye, ulaşım, bilgi ve iletişim
teknolojileri ve sistemlerine (ICT) ve diğer imkân ve
hizmetlere başkalarıyla aynı şartlarda erişebilmesi,
ayrımcılığın önlenmesi, katılım, eşitlik, istihdam,
eğitim ve öğretim, sosyal koruma ve sağlık geliyor.
AB ayrıca fon araçlarının erişilebilir ve ayırımcılıktan
uzak şekilde uygulanmasını şart koşuyor.

Kentler ve Engellilik
Şehirlerin, kentsel altyapı tasarımı, taşımacılık, toplu
taşıma, sağlık ve eğitim gibi tüm hizmetlerinde
engellilerin erişimini gözetmesi bekleniyor. Yaşlılar
için alınması önerilen önlemlerle, engelliler için
alınması önerilen önlemler bazı noktalarda benzerlik
gösteriyor. Engellilerin şehir hayatına katılabilmeleri
için yayalara, bisikletlere ve araçlara ayrılan yolların
erişime uygun şekilde tasarlanması, örneğin tekerlekli
sandalyelerin ulaşımına uygun hale getirilmesi
gerekiyor. Yaşam alanlarının okul, hastane, iş
yerleri, alışveriş merkezleri gibi her gün uğranan
lokasyonlara yakın bir şekilde tasarlanması öneriliyor.
Engelli mahalleleri, köyleri oluşturarak bu alanların
tamamen engellilere özel olarak tasarlanması gibi
engellileri izole eden fikirlerden kaçınılması ve tersine
engellileri sosyal yaşamın her alanına eşit ve tam
katacak tedbirler alınması önemle vurgulanıyor.

135. https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/world-bank-group-commitments-on-disability-inclusion-development

Engelli politikaları konusunda yerel yönetimlerin
birincil sorumluluk alanı, kamu binalarından
kaldırımlara, toplu taşıma araçlarından parklara,
kentin tüm imkanlarında erişilebilirliğin sağlanması
olarak tanımlanıyor. Belediyelerin etki ve
sorumluluk alanlarındaki yolların, yapıların ve
mekanların erişilebilirliği kadar, özel mülklerin de
erişilebilir olması gerekiyor. Uzmanlar, belediyelerin
denetleyici ve düzenleyici rolünün özel mülklerdeki
erişilebilirliği artırma konusunda önemli bir destek
olacağını düşünüyor. Bir başka husus, belediyelerin
vatandaş katılımını sağlamak için düzenlediği
etkinlikler, çalıştaylar, toplantılar, festivaller gibi
organizasyonlarda engelli katılımına imkan vermesinin
sağlanması olarak ifade ediliyor. Bu noktada birçok
belediye biriminin engelli farkındalığının eksik olduğu
ve belediye personellerinin engellilerle iletişim
ve erişilebilirliğin tesisi konularında farkındalık
çalışmalarına katılmalarının elzem olduğu belirtiliyor.
Bu noktada yerel yönetimlerin engellilerin kente eşit
ve tam katılımını sağlamak adına alması gereken
önlemler, proje ve uygulama alanları aşağıdaki şekilde
özetleniyor:

• Doğru ve tam veriye ulaşmak: Belediyelerin

hizmetlerini tasarlamak ve erişimi denetlemek için
öncelikle kentlerindeki engellilerin durumunu tam
olarak tespit etmeleri gerekiyor. Mümkün olduğu
kadar kırılımlı bir veri seti, belediyenin kent planlarını
engelli dostu tasarlamasına katkıda bulunuyor.

• Engelli istihdamı: Yerel yönetimlerin istihdam

politikalarını engellileri içerecek şekilde revize
etmesi öneriliyor. Yalnızca yasal ve zorunlu istihdam
kotasıyla sınırlı kalmadan, her birimde ve alanda
engellilerin istihdamına imkan açılması önemle
vurgulanıyor.

• Erişilebilir toplu taşıma: Engellilerin sosyal hayata
katılımını kısıtlayan en önemli faktörlerin başında
toplu taşıma sistemlerinin engelli dostu olmaması
geliyor. Toplu taşıma sistemlerinde farklı engellilik
türlerine yönelik tedbirlerin alınması esas kabul
ediliyor.

• Engelli katılımı: Yalnızca engellilere yönelik

alınacak tedbirlerde değil, kente dair tüm kararlarda
engellilerin eşit ve tam katılımının sağlanması
gerekiyor. Bu bakımdan katılım metodolojilerinin
geliştirilmesi ve katılımın da erişilebilir olduğundan
emin olması gerekiyor.

• Engelli dostu kent farkındalığı: Engellilere

yönelik hizmetlerin etkin sunulabilmesi için
hizmet sunanların en temel bilgilere ve farkındalık
düzeyine sahip olması gerekiyor. Bu noktada yerel
yönetimlerin, yalnızca birincil sorumlu birimler
değil, tüm belediye personeline yönelik eğitimler,
çalıştaylar düzenlemesi öneriliyor.

• Erişilebilir alanlar ve kamu binaları: Yollar,

kaldırımlar, toplu ulaşım araçları, asansörler,
basamaklar, tuvaletler gibi tüm kent alanlarının tüm
engel grupları dikkate alınarak sesli, braille ve görsel
yönlendiricilerle erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor.
Bu noktada öncelikle belediyelerin kendi kamu
binalarının erişilebilirliğinden emin olmasının önemle
altı çiziliyor.

• Sosyal aktiviteler: Engellilerin sosyal hayata

katılımını artıracak kapsayıcı aktiviteler yapılması ve
bu alanların tüm engel grupları için erişilebilir olması
önemle vurgulanıyor.

• Psikososyal destekler: Özellikle ağır engellilerin

hem kendileri hem de aileleri toplumsal olarak
yalnızlaştırılıyor ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu
noktada yerel yönetimlerin, engel gruplarına yönelik
psikososyal destekler sunması gerektiği belirtiliyor.

ENGELLİLER

Şehirlerin engelliler için daha erişilebilir hale
getirilmesinde akıllı şehir uygulamaları da öne
çıkıyor. Örneğin çeşitli kamu kurumlarının, vatandaşın
bulunduğu konum üzerinden uzaklığı ve kullanım
yoğunluğunu hesaba katarak bir lokasyona
erişebilmek için kullanabileceği farklı rotaları gösteren
dijital uygulamaları mevcut. Bu uygulamalar, şehirde
yaşayan engellilerin mobilite alışkanlıkları izlenerek,
engellilerin erişimine en uygun rotaları belirlemek ve
paylaşmak için kullanılabiliyor.

152

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

MİLANO, İTALYA

OTİZMLİ BİREYLER İÇİN AĞ
Kapsayıcılık

Kırılgan Gruplar

ENGELLİLER

BÜTÇE:

Milano Belediyesi, alanında uzman sivil toplum
kuruluşlarıyla şehirdeki otizmli bireylere yönelik bir proje
yürütüyor. Proje, şehirdeki hizmetlerin haritalanmasını
ve bir internet sitesi üzerinden sürdürülebilir olarak
paylaşılmasını, otizmli bireylerin aileleri ve işverenler için
oryantasyon ve farkındalık kurslarının verilmesini, otizmli
bireylerin iş hayatında bulunmasına dair farkındalık
yaratmayı hedefleyen yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini
amaçlıyor.

136. https://www.comune.milano.it/servizi/autismo-in-rete
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BERLİN, ALMANYA

ENGELLİLERİN KENTE EŞİT ERİŞİMİ

137

Erişilebilirlik

İstihdam Edilebilirlik

Katılım

ENGELLİLER

BÜTÇE:

Berlin, yaşamın her alanında tesislerin erişilebilirliği
hakkında bilgi veren 31.000 girişli bir veri tabanı
oluşturdu. Mobidat.net tarafından sağlanan bilgiler
eğlence, kültür ve sağlığa ilişkin mekanlar hakkında veri
sağlıyor. Web sitesi, duyusal, fiziksel ve bilişsel engelli
kişilerin erişilebilirliği göz önüne alarak tasarlandı. Her
mekan veya tesis için erişilebilirlik derecesini belgelemek
ve arşivlemeye yönelik bir anket oluşturuldu. Bilgiler,
erişilebilir tasarım ve inşaat uzmanları, gönüllüler ve
çoğu zaman engelli bireylerin kendileri tarafından sitede
doğrulanıyor.

137. https://www.mobidat.net/aktuallisiert-bei-mobidat/

Veriler kamuya açıklanmadan önce kontrol ediliyor
ve incelemeleri için ilgili kuruluşlara gönderiliyor. İki
ila üç yılda bir bilgileri kontrol ederek güncel tutmak
amaçlanıyor. Her veri girişi, orijinal araştırma tarihi ve
değiştirildiği son tarih hakkında bilgi içermektedir. Proje
kapsamında aynı zamanda engellilerin istihdamına da
önem veriliyor. Bu kapsamda 2009’dan 2011’e kadar
geniş bir istihdam teşvik programı çerçevesinde, 40
engelli birey istihdam edildi.
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LONDRA, İNGİLTERE

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR METRO

138

Ulaşım

Kırılgan Gruplar

ENGELLİLER

BÜTÇE:

Birçok zorluk gibi, yer altı taşımacılığını kullanmak da
görme engelliler için oldukça güç. Yanıltıcı işaretler,
kalabalık, kokular ve sesler görme engellilerin yer
altı toplu taşıma sistemlerini güvenli kullanmasını
zorlaştırıyor. Her ne kadar görevli kişiler yardım
etse de görme engelliler ihtiyaçlarını bağımsız bir
şekilde karşılayabilecekleri bir sistem talep ediyor.
Buradan hareketle Londra, görme engelli kişilere
ses yönlendirmelerini kullanarak yeraltı toplu taşıma
sistemleri boyunca rehberlik eden Bluetooth donanımlı
bir işaret sistemini kullanmaya başladı.

Akıllı şehir konseptinin erişilebilirlik sorunlarını nasıl
çözmeye başladığını göstermeye aday uygulama,
istasyon içinde bulunan yol bulma noktalarına kurulu yol
göstericilerle etkileşime girerek çalışan bir mekanizmaya
sahip. Görme engelliler cep telefonlarına gelen
yönlendirmeler sayesinde kimseden yardım almadan
metro istasyonlarında yönlerini bulabiliyor.

138. https://www.wired.com/2015/03/blind-will-soon-navigate-london-tube-beacons/#:~:text=06%3A30%20am-,Guiding%20the%20Blind%20Through%20London’s%20
Subway%20With%20Estimote,Wayfindr%20to%20navigate%20an%20escalator.&text=This%20led%20the%20Society%20to,the%20Underground%20using%20audio%20directions.

155
LJUBLJANA, SLOVENYA

MİMARİ VE İLETİŞİM ENGELLERİNİN KALDIRILMASI KONSEYİ

139

Eşitlik

Erişilebilirlik

ENGELLİLER

BÜTÇE:

2007 yılında, “Engelli Kişilere Uygun Tasarlanmış
Kent” projesi kapsamında, Ljubljana şehir yönetimi
tarafından Mimari ve İletişim Engellerinin Kaldırılması
Konseyi oluşturuldu. Bu konsey, engelleri kaldırmak ve
önlemek, kenti engelliler için erişilebilir bir hale getirmek,
olabilecek yeni engellerin ortadan kaldırılmasını
sağlamak, özellikle engelli bireyleri etkileyen ulaşım
sorunlarının çözülmesini sağlamak ve engelli bireylerin
yetkili birimlere temsilini sağlamak için çalışıyor.

Eşitsizliklerin azaltılmasını ve engelsiz ve sürdürülebilir
yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen konsey
çalışmalarına halen devam ediyor.

139. https://www.slideshare.net/YERELIZdernegi/srdrlebilir-kalknma-hedeflerinin-yerelletirilmesinde-dnyadan-yi-
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MEXICO CITY, MEKSİKA

ENGELSİZ YAŞAM PROJESİ

140

Ulaşım

Kırılgan Gruplar

ENGELLİLER

BÜTÇE:

Mexico City şehir yönetimi, kamusal alanları ve toplu
taşıma ağlarını, engelli bireyler, sınırlı hareketliliğe
sahip yaşlılar ve çocuklu kişiler için daha güvenli ve
erişilebilir hale getirmeye çalışıyor. Birçok kamusal alanı,
toplu taşıma ve istasyonlarını erişilebilirlik uzmanlarıyla
baştan tasarlayan şehir yönetimi, denetlemeyi yapmak
için ise engelli bir grup insandan yardım istedi. Yapılan
değişiklikler yönetimde ve karar süreçlerinde görevli
olmayan halk tarafından denetlendi.

Proje, tüm sakinlerin daha verimli, güvenli, hızlı, rahat ve
etkili bir şekilde seyahat etmesine yardımcı oluyor. Farklı
kullanıcılar için yeterli alan sağlayarak ve yayalara, toplu
taşıma araçlarına ve bisikletlere öncelik vererek kamusal
alanın daha iyi kullanılmasına destek oluyor. Aynı
zamanda, bu proje mahallenin kentsel imajını iyileştirdi.
Proje engelli kişilerin yanı sıra yaşlılar, bebek arabası olan
kişiler ve çocuklar gibi sınırlı hareket kabiliyetine sahip
insanlara da fayda sağladı.

140. https://www.un.org/disabilities/documents/desa/good_practices_in_accessible_urban_development_october2016.pdf
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MADRİD, İSPANYA

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN AKILLI ŞEHİR HAREKETİ
Akıllı Şehir ve Dijitalleşme

141

Erişilebilirlik

ENGELLİLER

BÜTÇE:

Madrid Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu proje, görme
veya işitme engelli kişiler için toplu taşıma araçlarının
güvenli ve bağımsız bir şekilde kullanılmasını sağlamayı
amaçlıyor.
Proje için özel sektör yardımıyla yeni bir bilgi teknolojisi
geliştirildi ve mobil uygulamalar tanıtıldı. Bu mobil
uygulamalar, görme engelli kişilerin toplu taşıma
kullanımını kolaylaştırmak için hem araç içinde hem de
dışında görsel ve işitsel bilgiler veriyor.

Otobüsün konumunu, hat numarasını, yönünü ve otobüse
bindiğinde güzergahla ilgili bilgileri gösteriyor.
Otobüs durağındaki bilgi panelleri, basit bir düğmeyle
veya cep telefonundaki bluetooth bağlantısıyla
etkinleştirilebilen ses bilgilerini içeriyor. Bu mobil telefon
hizmeti, her durakta tahmini varış zamanı hakkında
otomatik bilgi sağlıyor.

141. https://www.un.org/disabilities/documents/desa/good_practices_in_accessible_urban_development_october2016.pdf

DÜNYA KENTLERİNDEN
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YAŞLILAR

YAŞLILAR
2050 yılında dünya çapında 60 yaş ve
üstü nüfusun, toplam nüfusa oranının %22
olacağı tahmin ediliyor. 2006 yılındaki %11
oranıyla karşılaştırıldığında, 60 yaş ve üstü
nüfusun iki katına çıkacağını söylemek
mümkün görünüyor. Bu zamana kadar da
dünya nüfusundaki yaşlı sayısının insanlık
tarihinde ilk kez çocuk sayısını (0-14 yaş)
geçeceği tahmin ediliyor.142 Bütün bu
veriler ışığında, önde gelen uluslararası
kuruluşlar ve bazı hükümetler, yaşlılığa
ve yaşlılara dair gündemler üzerinde
önemle duruyor. Uluslararası kuruluşların
yaşlılara yönelik güncel uygulamalar
ve programlardaki ana başlıklarını yaş
ayrımcılığı, erişilebilirlik ve aktif yaşlanma
konuları oluşturuyor.

Yaş ayrımcılığı (age-discrimination, ageism), kişinin
yaşından dolayı farklı ve adil olmayan muamelelere
maruz kalması olarak özetlenebilir. Yaşlılığa dair
önyargılar ve ön kabuller diğer ayrımcılık türlerinde
olduğu gibi bireylerin imkanlarını kısıtlıyor. Yaş
ayrımcılığına çalışma hayatından eğitime, sağlık
hizmetlerinin sunumundan medya temsillerine
uzanan sosyal hayatın farklı alanlarında oldukça
yaygın olarak rastlanıyor.
Sağlık hizmetlerinin sunumunda farklılıkları gözeten,
yaşlıların çalışma hayatına ve eğitime katılımını
destekleyen, sosyal dışlanma risklerini azaltarak
yaşlıların sosyal katılımını arttıran, hak temelli bir
yaklaşımla cinsiyet, yaş ve engellilik dahil her türlü
ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar başta
Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası oluşumların
gündeminde yer alıyor.
Yaşlılık çalışmalarında fon kaynaklarının
gündeminde olan bir diğer konu ise aktif yaşlanma
(active ageing) olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda
yurttaşların fiziksel ve sosyal olarak aktif bir
yaşlılık sürdürmesini destekleyen yaklaşımlara
öncelik veriliyor. Evde ve dışarıda aktif ve sağlıklı
yaşlanmayı hedefleyen önleyici ve koruyucu sağlık
hizmetleri sağlama, sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktiviteye teşvik uygulamaları bu çalışmaların
önemli bir boyutunu oluşturuyor.

142. Population Ageing 2006. New York, United Nations Department of Economic and Social Aff airs, Population Division, 2006 (http:// www.un.org/esa/population/
publications/ ageing/ageing2006.htm, accessed 20 July 2020)

Sosyal koruma ve sosyal hizmetler ise bakım ve
tedavi, önleme ve kontrol, erken tanı, rehabilitasyon
gibi sürdürülebilir sağlık ve bakım hizmetleri ile
yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine karşı birtakım
sosyal destekleri içeriyor.

YAŞLILAR

Aktif yaşlanmanın önemli bir diğer boyutu olarak
katılım ve sosyal içerme görülüyor. Bu kapsamda
hayat boyu öğrenme (life-long learning), kuşaklar
arası dayanışma, gönüllülük faaliyetleri gibi farklı
yöntemlerle topluma katkıda bulunma imkanları
açarak yaşlıların efektif katılımını destekleyen
uygulamalar önemseniyor.
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HADANO, JAPONYA

GEZEN SÜPERMARKET HİZMETİ

143

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Dayanışma

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Hadano kentindeki Tochikubo bölgesinde 65 yaş üstü
nüfus toplam nüfusun %52,8’ini oluşturuyor. Bölge
yakınında herhangi bir market ya da dükkan, aynı
zamanda halk otobüsü hizmeti olmadığı için bölge
sakinleri temel ihtiyaçlarına karşılamakta güçlüklerle
karşılaşıyor. Bölgede, sosyal yardım tesisi, mahalle
dernekleri ve Hadano şehir yönetiminin iş birliği
ile alışveriş ihtiyacını gidermek için özel bir hizmet
sunuluyor.

Yaşlı ve yalnız yaşayan hanelere araba ile haftada bir
süpermarket servisi veriliyor. Proje uygulayıcıları projenin
sadece alışverişi kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda
mahalle izleme işlevlerini iyileştirdiğini ve topluluğu
canlandırdığını da düşünüyor. Yaşlı bölge sakinleri
arabada diğer yolcularla konuşmayı ve sosyalleşmeyi
dört gözle bekliyor. Gönüllü sürücülerin kendileri de
yaşlı sakinlerden oluşuyor. Gönüllüler topluma katkıda
bulunmaktan memnun ve motive olmuş hissettiklerini
söylüyor. Projeyi sürdürülebilir kılmak için Hadano şehri,
hazırladığı lider eğitim programı gibi bazı ek çalışmalar
gerçekleştirmeye devam ediyor.

143. https://extranet.who.int/agefriendlyworld/afp/shopping-service-called-tochikubo-shopping-club-for-aged-people-in-tochikubo-area-hadano-city/
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WESTWOOD, ABD

GELİŞMİŞ HAREKETLİLİK PROGRAMI

144

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Engelliler

Ulaşım

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Westwood ilçesi Manhattan, Newark, New Jersey
sahil şeridi ve daha birçok rotaya demiryolu ve otobüs
hatlarının bulunduğu büyük bir transit merkez. Bu
açıdan ilçe sakinleri toplu taşımayla ulaşım konusunda
oldukça şanslı. Ancak birçok yaşlı vatandaş için bağlantı
noktalarının fazla olduğu bu kompleks merkezde toplu
taşıma kullanmak göz korkutucu olabiliyor. Her gün ilçeye
giren ve çıkan birden fazla otobüs ve tren var, ancak
program bilgilerine, rotalara, nereye duraklara hakim
olmayan birçok yaşlı sakin, tanıdıklarını ziyaret etmekten
ya da şehrin sunduğu fırsatların tadını çıkarmaktan geri
duruyor. Yaşlı sakinler için hareketlilik seçeneklerini
geliştirmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası
olarak, Her Yaş için Westwood, bu kişilere toplu taşıma
sisteminden en iyi şekilde yararlanmaları
144. http://www.westwoodforallages.org/

için bilmeleri gereken her şeyi öğretmek adına engelli ve
yaşlılar için hareketliliği artırmaya adanmış bir kuruluşla
ortak bir program yürütüyor. Program akıllı telefon
uygulamalarının kullanımını, yaşlı indirimi ücretlerinden
yararlanmayı, kiosklarda bilet satın almayı, çeşitli
programların nasıl okunacağını ve bağlantıların nasıl
yapılacağını, trene biniş ve iniş için yardımcı yöntemlerin
nasıl kullanılacağını ve çok daha fazlasını öğretiyor.
Eğitim, Westwood tren istasyonundan Secaucus, New
Jersey’deki tren terminaline bir “saha gezisi” ile sona
eriyor ve katılımcılar Manhattan dahil olmak üzere
diğer birçok hedef noktaya nasıl transfer yapılacağını
öğrenirken eve dönmeden önce terminalde güzel bir öğle
yemeğinin tadını çıkarıyor.
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OSLO, NORVEÇ

YÜRÜTEÇLİ GEÇİT YÜRÜYÜŞÜ

145

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

YAŞLILAR

BÜTÇE:

2013 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Yürüteçli
Geçit Yürüyüşü”, şehir merkezinde bir rotayı baston ve
tekerlekli sandalye kullanarak yürümeye alan tanıyor.
Girişim, Oslo’yu her yaşa uygun aktivitelerle her yaş için
bir şehir haline getirerek şehir merkezini yaşlılar için
daha erişilebilir, güvenli ve ilginç hale getirmenin bir
yolu haline gelmiş durumda. Etkinlik, aktif yaşlanmayı
ve fiziksel egzersizi teşvik ediyor, müzikal unsurlar ve
sunulan yiyecekler aracılığıyla bunu sosyal ve kültürel bir
etkinlik haline getiriyor.

Katılımcılardan, huzurevlerinden, yaşlı merkezlerinden ve
katılan STK’lardan gelen geri bildirimlerin oldukça olumlu
olduğu etkinlik her yıl katılımcı sayısını artırıyor ve yaşlı
nüfus için rutinlerinde yeterli aktivite olmadığına işaret
ediyor. Etkinlik sırasında katılımcılar sağlık asistanı olmak
üzere mesleki eğitim alan genç asistanlarla eşleştiriliyor,
bu yolla nesiller arası temas sağlanıyor. Oslo Belediyesine
ek olarak, sağlığı ve doğayı teşvik eden STK’lar ve yaşlılar
konseyi de kaynak ve bilgi paylaşımı ile etkinliğe katılıyor.

145. https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/tjenester-til-eldre/aldersvennlig-by/senior-i-sentrum-uken/
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PORTO, PORTEKİZ

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN TURİSTİK ROTALAR
Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

146

Kültür-Sanat

YAŞLILAR

BÜTÇE:

65+ için turistik rotalar programı şehirdeki çeşitli
sembolik alanlara rehberli turlardan oluşuyor. Projenin
temel amacı, yaşlıların boş zamanlarını kaliteli
geçirmelerini sağlamak, taşınmaz ve taşınabilir kültürel
ve dini mirasa erişimi arttırmak ve aynı zamanda topluma
dahiliyeti ve kalite zaman geçirilmesini teşvik etmek.

Proje kapsamında 4 tematik güzergahta kullanılıyor:
-Tarihi ve Hikayeleri Olan Kiliseler
-Tarihi, Anıtsal Miras ve Kültürel Öğeler
-Şehirdeki Yeni Önemli Öğeler
-Peyzaj ve Çevre Öğeleri
Haftanın bir gününü bu aktiviteye ayırmayı ve her
hafta yaklaşık 50 yaşlıya ulaşmayı hedefleyen projeye
katılan yaşlıların %90’ı, bu girişimi mükemmel olarak
değerlendiriyor.

146. http://www.jfbonfim.pt/Noticias/O-Porto-e-Lindo---Roteiros-Turisticos-mais65
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POZNAN, POLONYA

BÜYÜKLER KÜÇÜKLERİ KUCAKLIYOR

147

Nesillerarası İletişim

YAŞLILAR

BÜTÇE:

“Büyükler küçükleri kucaklıyor” projesi, doğumdan
hemen sonra yenidoğan biriminde normalden daha
uzun süre kalan yeni doğan çocuklara bakmaları için
ebeveynlere ve hastane çalışanlarına yardımcı olmaya
odaklanıyor. Çeşitli nedenlerle hastanedeki bebeklere
kişisel bakım sağlayamayan ebeveynlere, 60 yaş üstü
gönüllüler yardım ediyor. Gönüllüler, fiziksel temasa çok
ihtiyaç duyan yeni doğan bebeklerle vakit geçiriyor,
bebeklerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı
oluyor. Yaşlıların bu bebeklerle vakit geçirmesi ve yakın
temas için de olması, hem kendilerine hem de bebeklere
iyi geliyor.

Projenin temel amacı bebeklerin, ebeveynlerin ve yaşlı
yetişkinlerin ihtiyaçlarına birlikte cevap verebilmek.
Proje Poznan’da bulunan bir bakım derneği tarafından
uygulanıyor ve şehir hastanesinin yenidoğan koğuşu
tarafından sürekli denetliyor. Çıkış noktası Atlanta’daki
Amerikan hastanelerinde uygulanan benzer bir projeydi.
Potansiyel gönüllüler, bir hastane koordinatörü ve
psikolog ile ayrıntılı bir kabul prosedüründen geçiyor.
Bu gönüllülerin yenidoğanlarla çalışabilmeleri için
tıbbi muayene ve çeşitli eğitim seansları dahil birçok
gereksinimi karşılaması gerekiyor. Büyük ilgi gören
projeye Polonya’nın her yerinden gönüllüler başvuruyor.

147. https://hospicjum-palium.pl/?fbclid=IwAR2ZZJ2OFkoq4sa0la-mWZvbPcjOlGwrMgIn-14h2aKGAqJsq6XgN1l2JPs
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IGUALADA, İSPANYA

YAŞLI İSTİSMARI HAKKINDA FARKINDALIK

148

Farkındalık

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

YAŞLILAR

BÜTÇE:

“Bana İyi Davran” projesi, Igualada şehri tarafından yaşa
bağlı bedensel, fiziksel, cinsel ve ekonomik istismarı
önlemek amacıyla geliştirilmiş bir strateji bütününden
oluşuyor. Igualada Belediyesi Meclisi tarafından
desteklenen proje yaşa dayalı ayrımcılığın ve istismarın
önüne geçmeyi hedefliyor.
Proje kapsamında yerel marketler gibi stratejik noktalara
bilgilendirici posterler yerleştiriliyor. Bu posterlerde
Igualada’da yaşayan sakinler yer alıyor ve her gün iyi
davranış örneklerinden görüntüler sunuluyor. Fotoğraflar,
içinde yer alan yazılar ile okuyucuları düşünmeye davet
ediyor.

İstismar olaylarını anlatan bir kısa hikaye kitabı kullanılan
araçlardan birisi. Hikayeler, aynı zamanda kitapların ana
karakterleri olan yaş almış insanlar tarafından anlatılıyor.
Bu hikayeler, okullarda yaşlı insanlarla öğrencileri
yakınlaştırarak kalıpları yıkmak ve yaşlı insanlar hakkında
farklı gerçekleri öğretmek üzere okullarda kullanılabiliyor.
Projenin son döneminde ise yaşlı hakları ve yaşlılara
yönelik hizmetler hakkında bilgilendirmeler içeren radyo
kayıtları ortak toplumsal alanlarda yayınlandı.

148. http://www.igualada.cat/ca/regidories/accio-social-i-promocio-personal/projectes-comunitaris-i-grups/projectes
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NEWCASTLE, İNGİLTERE

YAŞLILARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

149

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

İletişim

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Newcastle Belediyesi 2006 yılından bu yana yaşlılar,
aileleri ve bakım verenler için kapsamlı bilgiler içeren bir
internet sitesine sahip. Web sitesi içerisinde yaş almış
insanlar tarafından belirlenen çeşitli alanlara dair bilgiler
yer alıyor. İçerikler arasında boş zamanlarda yapılabilecek
aktiviteler, bütçe yönetimi, ailevi sorunlara başa çıkma,
konut seçme, aktif, motive ve sağlıklı hayat gibi pek
çok konu yer alıyor. Belediye, internet sitesinin yanı sıra
haftalık bir elektronik dergi yayınlıyor.

149. http://www.informationnow.org.uk

Dergi, web sitesindeki güncellemelere ilişkin bilgilerin
yanı sıra, yaş almış insanları ilgilendiren yeni araştırmalar,
politika değişiklikleri ve yeni hizmet ve faaliyetler
hakkında bilgileri içeriyor. 2018 yılından bu yana proje,
yaşlılar, aileleri ve yaşlılarla insanlarla çalışan kuruluşlara
yönelik bilgilendirme etkinliklerini tüm yaş gruplarını
kapsayacak şekilde genişletmiş durumda. Ağırlıklı olarak
şehirde yaş almış insanlara sunulan hizmetler konusunda
bilgi sağlayan site ayda 21.000 ziyaretçi çekiyor.
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ANGERS, FRANSA

KAPSAYICI SOSYAL KONUTLAR VE ŞEHİR TASARIMI

150

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Kentsel Müdahale

Sosyal Konut

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Angers’de yaşlanan nüfusun izolasyonu ve
yoksullaşmasıyla başa çıkabilmek için yaşlılara uygun
barınma imkanları üzerine çalışmalar yapılıyor. Proje
kapsamında, sosyal konutları yaşlıların ihtiyaçlarına
göre tasarlamak ve inşa etmek için bir kurallar bütünü
oluşturuldu. Ergoterapistlerin tavsiyeleri dikkate alınarak
tasarlanan evler, kiracıların hayatını kolaylaştıran teknik
ekipmanlarla donatılıyor. Dönüşüm, yalnızca sosyal
konutlar çerçevesinde değil, mahallelerde ve ortak
alanlarda da gerçekleştiriliyor.

Kapsayıcılığın bütünüyle sağlanabilmesi inşa edilen
konutların çevresindeki hizmetler ve toplu taşıma araçları
da yaşlı dostu hale getiriliyor. Proje, sosyal konutlarda
barınacak yaşlılara daha geniş bir hizmet yelpazesi
sunabilmek için evde bakım ve yardım şirketleriyle
ortaklıklar kuruyor. Projenin temel hedefi, yaşlıların
mümkün olduğu kadar uzun süre herhangi bir ek
bakıma ihtiyaç duymadan, bağımsız ve kaliteli bir hayat
sürmeleri.

150. https://www.angers-loire-habitat.fr/partenaires/projets-en-cours-et-venir/selma-des-logements-dedies-aux-seniors
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OTTOWA, KANADA

GÖNÜLLÜLERİ HAREKETE GEÇİRMEK

151

Gönüllük

Katılım

Dayanışma

YAŞLILAR

BÜTÇE:

“Kar Melekleri” programının amacı, gönüllülük esasıyla,
yaş almış yetişkinler ve engelli komşularının evlerinin
önünden karların kaldırılmasına yardım eden şehir
sakinlerine teşekkür etmek. Yılda bir kez, şehir sakinleri
bu görevler için gönüllü olarak aday olmaya davet
ediliyor. Adaylar, kış süresince yaş almış yetişkinlerin
ya da engellilerin erişilebilirliklerini sağlamak üzere,
özel yürüme alanları ya da şeritlerinden karları kürekle
temizleyen veya buzları kazımaya yardım eden şehir
sakinlerinden oluşuyor.

Adaylara düzenlenen “Takdir Etkinliği” ile Başkan imzalı
sertifika ve kar tanesi anahtarlıklar hediye ediliyor.
Birçok aday ve aileleri bu şekilde bilinir olmaktan ve
takdir edilmekten oldukça memnun oluyor. Ottowa şehri
bu programın yanı sıra bu hizmeti ücretli olarak almak
durumunda kalan yaşlılar için maddi destek yardımı ve
ev sahiplerini çalışanlarla eşleştirdikleri programlar da
sunuyor.

151. Detaylı bilgi için: https://ottawa.ca/en/family-andsocial-services/older-adults/help-around-home#ottawapublic-library-homeboundservices
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ALMANYA

YAŞLILARI VE ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİREN PARKLAR

152

Çocuk

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Kuşaklararası Diyalog

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Almanya’da çeşitli oyun parkları dönüşümden
geçerek yaşlıları da kapsayan kamusal alanlar haline
geliyor. Parka torunlarıyla ve çocuklarıyla gelen yaşlı
vatandaşlar bankta oturmak ve beklemek yerine parkta
onlarla birlikte hareket ederek oyun oynayabiliyor ve
aktivitelerde yer alabiliyor.

Yeni konseptle beraber parklar kuşaklar arasında bağlantı
ve etkileşimi destekliyor ve yaşlıları aktif hayata dahil
ediyor.

152. https://www.theguardian.com/society/2014/oct/23/german-centres-bring-older-people-children-together
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SAO PAULO, BREZİLYA

SAĞLIK İÇİN DANS GECELERİ

153

Kültür-Sanat

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

YAŞLILAR

BÜTÇE:

Sao Paulo Belediyesi’nin Spor ve Boş Zaman (Leisure)
Departmanı yaşlı nüfusun sağlığını koruyabilmesi için
şehrin farklı yerlerinde yaşlılar için dans organizasyonları
yapıyor. Bu organizasyonların amacı yaşlıların sağlığını
koruyabilmesinin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlamak.
Dans günlerinin yanı sıra, Anneler Günü, Bahar, Folklor
gibi farklı temalarda kostümlü dans geceleri, balolar da
düzenleniyor.

153. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/melhor_idade/index.php?p=38003

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

GENÇLİK

GENÇLİK
Gençleri kırılgan yapan, birbiriyle ilişkili
birçok faktörden söz etmek mümkün.
Yoksullaşma, eşitsizlik ve sosyal dışlanma
en önemli faktörler arasında görülüyor.
Dünyanın her yerinde gençler, hayata
dair seçimlerinin ekonomik güvensizlik,
teknolojik değişim, siyasi değişiklikler,
çatışma ve iklim değişikliği gibi faktörlerle
sınırlandırıldığı bir dönemden geçiyor.
Bu nedenle gençlerin, yalnızca genç
oldukları veya biyolojik bir gelişim ve
değişim döneminde oldukları için değil,
her türlü fırsata erişebilecekleri ve olasılığı
gerçekleştirilebilecekleri sosyal değerlere
veya kurumlara eşit erişimlerinin olmadığı
bir dünyada yaşadıkları için kırılgan
oldukları düşünülüyor.154
Günümüzde gençlik, biyolojik gelişim döneminden
çok bir sosyal çağı ifade ediyor. Bu çağ, çocukluğun
bağımlı halinden yetişkinliğin sorumluluk alma
evresine bir geçiş olarak görülüyor. Bu sosyal
aşamanın, bağlama bağlı olarak daha uzun veya
kısa olabileceği düşünülüyor.155 Daha önce gençlik
için çok kısıtlı bir yaş aralığından söz edilirken
günümüzde gençlik ve genç olmaya dair sürekli yeni
tartışmalar ve gündemler ortaya çıkıyor.

Bazı uzmanlar, geçmişten bugüne kabul
edilegelmiş yaş aralıklarının gençleri de yaşlıları
da tanımlamadığını, bu alanda yeni kabullere
gereksinim olduğunu savunuyor. Yine de gençlerin
birtakım politikaların öznesi olabilmeleri için
tanımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu tanım, çeşitli
uluslararası kuruluşlardan devletlere değişiklik
gösteriyor. Örneğin Birleşmiş Milletler, 15-24 yaş
aralığını genç olarak tanımlarken Avrupa Birliği 1529 aralığını genç olarak kabul ediyor.156 Türkiye’nin
gençlik için benimsediği yaş aralığı ise Birleşmiş
Milletler’e örtüşüyor.
Gençlerin kırılganlıklarını artıran faktörlerle
mücadele edebilmesi ve desteklenmesi için yapılan
çalışmalar genel olarak gençlerin güçlenmesi (youth
empowerment) başlığı altında değerlendiriliyor.
Uluslararası kuruluşlar, gençlerin güçlenmesine
yatırım yapması konusunda devletleri teşvik
ediyor, bu alanda çalışan sivil toplum faaliyetlerini
destekliyor. Gençlerin güçlenmesi, çocukların
ve gençlerin kendi hayatlarının kontrolünü ele
almaya teşvik edildiği bir süreç olarak görülüyor.
Süreç, gençlerin birtakım kaynaklara erişmek için
harekete geçtiği ve inançları, değerleri ve tutumları
ışığında kendi bilinçlerini dönüştürdüğü bir şekilde
işliyor.157 Süreç sonunda genellikle gençlerin
sosyal becerilerinin iyileştirilmesi, özsaygısının ve
öz yeterliliğinin artması amaçlanıyor. Gençlerin
güçlenmesi konsepti, genellikle nesiller arası eşitlik,
sivil katılım ve demokrasi inşasına açılan bir kapı
olarak ele alınıyor.

154. http://hdr.undp.org/en/content/youth-and-vulnerability-global-perspective 155. http://hdr.undp.org/en/content/youth-and-vulnerability-global-perspective
156. https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth 157. https://www.casper.foundation/post/2016/11/08/youth-empowerment-for-a-better-society 158. https://www.un.org/
development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf 159. https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/
sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf 160. Ibid.

Günümüzde, 15-24 yaş arası gençler küresel nüfusun
%16’sını oluşturuyor, bu da dünyada 1,2 milyar genç
nüfus olduğu anlamına geliyor. Son yıllarda küresel
ekonomi güçlendiği halde genç işsizliğinin arttığı
görülüyor. Bugün, dünya çapında 71 milyon gencin
işsiz olduğu ve çok daha fazlasının güvencesiz veya
kayıt dışı işlerde çalıştığı düşünülüyor. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO), düşük ve orta gelirli ülkelerde
iş gücünde olan 156 milyon gencin yoksulluk içinde
yaşadığını tahmin ediyor. İnsana yakışır işlere
(decent work) erişim; genç kadınlar, insani yardıma
muhtaç gençler, engelli gençler, göçmen gençler
ve lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel gençler
gibi toplumda ötekileştirilmiş veya ötekileştirilme
riskiyle karşı karşıya kalan gruplar için daha büyük
sorunlar doğuruyor. Girişimcilik diğer kurumlar
ve sektörlere kıyasla bu gruplar için daha fazla ve
çeşitli fırsatlar sunuyor, fakat ulusal ve/veya yerel
istihdam stratejilerinin toplumdaki tüm gençler için
seçenekler ve fırsatlar içermesi gerektiği belirtiliyor.
Genç işsizliği ile mücadele etmek için oluşturulacak
ve uygulanacak programların, gençler için çeşitli
iş imkanlarının mevcut olduğu fakat gençlerin
bu pozisyonlar için yeterince donanımlı olmadığı
retoriğinin ötesine geçen, gençlerin içerisinde
bulunduğu bireysel ve sosyoekonomik şartlara
hitap edecek şekilde tasarlanmış programlar olması
gerektiği ifade ediliyor.158
Gelişmekte olan ekonomilerdeki gençler, gelişmiş
ekonomilerdeki gençlerden çok farklı bir istihdam
gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyor. Gelişmekte olan
ekonomilerin çoğunda gençlere yönelik fırsatlar,
zayıf iş güvencesi, düşük ücretler ve sınırlı iş
başında öğrenme (on-the-job learning) imkanına

sahip enformel sektörde yoğunlaşıyor. Bu tarz
işler, gençlerin, koşulları daha iyi ve güvenceli
işler için kendilerini geliştirmelerine de engel
oluyor. Dünyanın en yoksul bölgelerindeki gençler,
genellikle ev ekonomisine destek olabilmek için
orta öğretimi, hatta bazı durumlarda ilköğretimi bile
tamamlayamıyor. Güçlü bir eğitim temeli olmayan
gençler için, işgücü piyasasındaki ilk deneyimler
de yoksulluk döngüsünü güçlendirebiliyor. Çalışan
yoksulluğu çok sayıda genci, daha iyi iş fırsatları
yakalama imkanından ve kronik mali zorluklarla veya
yerel/küresel krizlerle başa çıkmadan alıkoyuyor.159
Gençler, işsizliğin yanı sıra yetersiz istihdam
(underemployment) riskiyle de büyük ölçüde karşı
karşıya kalıyor. Bilgi ve beceri seviyesine göre
piyasanın altında ücretler kazanmak, yüksek vasfa
sahip olup düşük vasıflı işlerde çalışmak veya tam
zamanlı çalışmayı tercih edecekken yarı zamanlı
işlere mahkum olmak yetersiz istihdam olarak
nitelendiriliyor. Genç işgücü arzının işgücü talebini
aştığı yavaş büyüyen ekonomilerde, gençlerin
yarı zamanlı ve/veya düşük ücretli işlerde çalıştığı
görülüyor. Finansal olarak güvende olmayan
gençler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için geçici,
mevsimlik ve yarı zamanlı çalışmaya itiliyor.
Gelişmiş ekonomilerde bile, işverenlerin işe yeni
başlayan gençleri yarı zamanlı çalıştırma, sağlık ve
sosyal güvenlik yükümlülükleri gibi kayıtlı istihdam
maliyetlerinden kaçınma eğiliminde olması, ilk
kez istihdama dahil olacak gençleri riske atıyor.
Bunun yanı sıra, yoksul gençler, parasal getirisi
olmayan fakat bilgi ve becerileri geliştirmeye
destek olan kaliteli yarı zamanlı işleri veya stajları
tercih edemiyor. Bu da yine uzun vadede gençler
arasındaki gelir eşitsizliklerini güçlendiriyor.160
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İstihdam ve Genç İşsizliği

GENÇLİK

NEET: Ne Eğitimde Ne İstihdamda

Kentsel Katılım ve Gençlik161

Genç nüfusta ne eğitimde ne istihdamda bulunan
(NEET) gençlerin payı nispeten yeni bir gösterge,
ancak bu kavrama son yıllarda uluslararası
kuruluşlar ve medya tarafından oldukça önem
veriliyor. Bunun başlıca sebebi, işsizlik, erken okul
bırakma gibi çeşitli konulara birlikte değinerek,
gençlerin karşı karşıya kaldığı geniş bir kırılganlık
dizisini bir arada ele alabilme potansiyeli sunması.

Küresel olarak gençler kırsal alanlardan kentlere
doğru hareket halinde, iş imkanları ve daha iyi
fırsatlar için göç etmeye devam ediyor. Kentsel
alanlardaki demografi incelendiğinde, özellikle
gelişmekte olan yerlerde, kent nüfusu giderek
gençleşiyor. UN-Habitat, 2030 yılına kadar kentte
yaşayan nüfusun %60’ının 18 yaşın altında olacağını
öngörüyor. Gençliğin, mevcut durumda verimli
kullanılamayan bir ekonomik kaynak olduğu;
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler için bir
itici güç olarak görülmesi ve ele alınması gerektiği
düşünülüyor. Habitat III sürecinin ve 2030 Kalkınma
Gündeminin de etkisiyle, değişimin itici gücü olarak
gençlerin yerel, ulusal ve küresel düzeylere katılımını
sağlamaya artan bir ilgi olduğu görülüyor. Gençlerin
şehrin yaşamına ve kararlarına katılımı sosyal
içermenin bir ölçütü olarak kabul ediliyor. Onlara,
kapasitelerini geliştirerek hayatlarını etkileyen
kurumlarda söz vermenin ve olumlu katkılarını
şehrin kararlarına yansıtmanın oldukça önemli
olduğu düşünülüyor. Yapılan çeşitli araştırmalar,
gençlerin, bazı bağlam ve zamanlarda bu tür bir
katılımın eksikliğini çektiğini ve şehrin kararlarına
katılım konusunda hevesli olduğunu ortaya koyuyor.
Gençlerinin katılımının, aynı zamanda, gençlerin
entegre, kapsayıcı ve sürdürülebilir şehirler için
sorumluluk almasını sağlıyor.

NEET verilerine göre; istihdamda veya eğitimde
olmasını beklediğimiz gençlerin büyük bölümü
kayıp, Türkiye OECD ülkeleri arasında sondan
ikinci sırada ve kadınlarda oran erkeklere göre
oldukça yüksek. TÜİK 2018 verilerine göre 15-24 yaş
arasındaki gençlerin %24,5’i NEET. Bu oran genç
kadınlarda %33,6 ve erkeklerde %15,6.
NEET kavramı, herhangi bir örgün veya örgün
olmayan eğitime devam etmeyen, işsiz ve aktif
olmayan gençleri kapsıyor. Kavramın, ortaya
çıkışından bu yana, işgücü piyasasına katılım ve
sosyal içerme açısından gençlerin kırılganlıklarının
anlaşılmasında güçlü bir araç olduğunu kanıtladığı
düşünülüyor. Gençlerin kırılganlığının boyutunu
ölçmek için mevcut en iyi temsilci olan NEET
göstergesi, genç anneler ve engelli gençler gibi
alt grupları politika tartışmalarına taşımakta
faydalı görülüyor. NEET göstergesi, aynı zamanda,
gençlik alanındaki politika hedeflerinin yeniden
tanımlanmasına ve izleme çalışmalarına önemli bir
katkı sunuyor.

161. https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/YouthAndTheCity_LearningEvent_Report_FINAL.PDF

• Diyalog alanları: Yerel yönetimlerin gençlerle

diyalog ve istişare alanları yaratması kritik önem
taşıyor. Bu alanlar, gençler ve yerel yönetimler
arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, bunun bir
sonucu olarak da daha iyi kamu politikalarının
uygulanması için son derece önemli görülüyor.

• Karar alma süreçlerine dahiliyet: Gençlerin aktif

katılım, danışma veya her ikisi yoluyla karar alma
süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor.

• Gençlerin mevcut platformlara katılımı: Gençliğin
politikaya dahil olabileceği ayrı “gençlik”
platformları oluşturmaktan ziyade, gençleri
mevcut politika platformlarına entegre etmek ve
katılımlarını desteklemek önem arz ediyor.

• Şeffaflık: Alınan kararlar ve şehir kaynaklarının

nasıl tahsis edildiği gibi konularda şeffaflık esaslı
bir bilgi paylaşımını benimsemenin önemli olacağı
vurgulanıyor.

• Program ve projelere bağlılık: Karar vericilerin

gençlik programlarına ve projelerine bağlılığı ve
aktif katılımı, gençliğin önderlik ettiği veya gençlik
odaklı şehir geliştirme projelerinin başarısı için
önemli bir faktör olarak görülüyor.

• Yerel projelerin finansmanı: Yerel yönetimlerin,

yerelden gelecek ve yerel inisiyatifle yürütülecek
projeler için bir ortak finansman mekanizması
oluşturması gerekiyor. Böylelikle hem farklı
paydaşların farklı katkılarından yararlanabileceği
hem de yerel ihtiyaçlara sürdürülebilir çözümler
sağlamak için sinerji oluşturulabileceği
düşünülüyor.

• Gençlerden faydalanma: Ulusal ve yerel

yetkililerin gençleri sorun olarak değil, sorun
çözücü olarak görmesi gerekiyor. Şehirlerin,
sürdürülebilir kentsel kalkınmaya ulaşılabilmesi
için gençlerin temsil ettikleri konu ve bölgelerdeki
bilgilerinden ve yenilikçi yaklaşımlarından
faydalanması gerektiği belirtiliyor.

GENÇLİK

Bu yaklaşım, insanları ve insan haklarını etkili
bir şekilde kentleşmenin merkezine yerleştirerek
kentleşme ve kalkınma arasında pozitif bir ilişki
kurmak için gençleri odağa alıyor. Birleşmiş Milletler
İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Kentler
İttifakı (Cities Alliance), 12 gençlik projesinden
çıkarımla gençlerin şehre ve kalkınmaya katılımıyla
ilgili birtakım öneriler sunuyor:
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POZNAN, POLONYA

YENİ MEZUNLAR İÇİN UYGUN FİYATLI KONUTLAR

162

Kapsayıcılık

Sosyal Konut

GENÇLİK

BÜTÇE:

Poznan Şehri (PL) ve Poznan Sosyal Konut Derneği (PTBS)
2012/2013 yıllarında üniversite mezunlarının ihtiyaçlarını
karşılamak ve şehirde yaşayan genç yetenekleri korumak
için uygun fiyatlı bir konut programı olan “Mezunlar için
Daireler” projesini hayata geçirdi. Mezunlar için Daireler,
gençlerin konut ihtiyaçlarını ekonomik şartlarda karşılayan
ve gençlerin bir topluluk oluşturmasına yardımcı olan bir
konut projesi. Hedef grupta, iyi bir eğitim geçmişine sahip,
yerel şirketler için potansiyel çalışanlar olan üniversite
mezunu kişiler yer alıyor. Uygun fiyatlandırma ve iyi koşullar
nedeni ile, programdaki daireler için çok fazla talep oluyor.
Eleme yapabilmek için kiracılar belirlenen seçim kriterlerine
göre seçiliyor. Bu kriterler: son beş yıl içinde üniversiteden
mezun olmuş olmak, 36 yaşından büyük olmamak,
Poznan’da başka bir daireye sahip olmamak, Poznan’da
çalışmak veya bir işletme sahibi olmak (vergi vermeleri),
162. https://urbact.eu/apartments-graduates

belirlenen üst gelir ve alt gelir sınırları içerisinde kazanca
sahip olmak. Programda konut kiralamaya uygun görülen
her kişi en fazla 10 yıla kadar daire kiralayabiliyor. Mezunlar
İçin Apartman Daireleri, birçok sosyal grubu; yaşlıları,
gençleri, yoksulları kapsayan sürdürülebilir bir konut
sisteminin parçası. Gençlere yönelik site alanı, yeşil alanlara
yakın konumda. Böylelikle, gençler daha sürdürülebilir
ulaşım biçimlerini kullanmaya teşvik ediliyor; toplu taşıma
ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılıyor. Program, gençler için
iyi barınma koşulları yaratmayı hedeflemesinin yanı sıra,
kişilerin istihdama katılmasına katkıda bulunarak ve canlı bir
mahalle oluşturarak şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine
katkıda bulunuyor. Oluşturulan konut sistemlerinde tek bir
grup için sosyal izolasyon yaratmamak için çeşitliliğe önem
verilmeye çalışılıyor.

181
TEL AVİV, İSRAİL

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMA ALANLARI

163

Eğitim

Çalışma Alanları

Akıllı Şehirler

GENÇLİK

BÜTÇE:

Tel Aviv Belediyesi öğrencilere için ders çalışabilecekleri
sessiz çalışma alanları sunuyor. Halkevleri ve
kütüphaneler gibi kamusal binalarda oluşturulan bu
çalışma alanları öğrenciler için konforlu ve gürültü
kirliliğinden uzak, rahatça odaklanabilecekleri bir ortam
yaratıyor. Bireysel veya grup halinde çalışabilecekleri,
sıcak içecek alabilecekleri, havalandırma sistemi sahip,
Wi-Fi erişiminin olduğu bu alanlar için öğrencilerden
herhangi bir ücret talep edilmiyor.

163. https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/SmartEducation.aspx

Çalışma alanları hafta içi her gün 09:00 – 22:00 saatleri
arasında hizmet veriyor ve sınav dönemlerinde kapasite
artırılıyor. Çalışma alanları Tel Aviv Belediyesinin
öğrencilere sunduğu ücretsiz rehberlik ve danışmanlık,
burs, konaklama gibi hizmetler bütünün bir parçası.
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OULU, FİNLANDİYA

GENÇLERİN YARATICI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ

164

Katılım

İstihdam Edilebilirlik

GENÇLİK

BÜTÇE:

Oulu, tüm Avrupa şehirleri arasında en yüksek genç nüfus
oranlarından birine sahip. Finlandiya’nın en kuzeyindeki
şehir Oulu, merkezi konumlara kıyasla gençlere daha
az fırsat sunabiliyor. Bu nedenle kentte 15-29 yaş arası
işsizlik oranı %20’lere ulaşıyor. Gençleri şehir hayatına
daha fazla dahil etme ihtiyacının bilincinde olan belediye,
onları yeni deneyimler, ilgi alanları ve bağlantılar
sağlayacak daha çeşitli bir kent kültürü ile meşgul
etmek ve motive etmek için bir çözüm bulmak istedi. Bu
nedenle “Chaos yöntemi” adlı bir süreç geliştirildi. Sosyal
diyaloğu güçlendirmek, çözüm aramak ve prototipleri
test etmek ve değerlendirmek için tasarlanmış olan
CHAOS projesi 2015 yılında başladı. CHAOS metodunun
ilk aşamasında, şehir, vatandaşlar ve STK’lar arasında
çeşitli şekillerde diyalog kurulmasını sağlıyor. Bilgi
paylaşmak ve etkileşim sağlamak için de sosyal medya
ve web siteleri kullanılıyor. Ayrıca, şehir merkezine
kurulan bir noktada, vatandaşlar şehrin ihtiyaçları
hakkında konuşmaya ve 10 dakikalık kentsel gelişim
atölyelerine katılmaya teşvik ediliyor. CHAOS Think Tank
ve CHAOS Master Class aşamaları ise ilgilenen bireylerin
ve kuruluşların Oulu ile ilgili kapsayıcılık konularını ve
temalarını keşfetmelerini amaçlıyor. Buradan konu
ile ilgilenen üç ila beş kişi veya kuruluşun fikirlerini
tekliflere dönüştürmek isteyen ekipler CHAOS Kliniğine
yönlendiriliyor, sonrasında yarışma süreci başlıyor.

CHAOS Yöntemi’nin pratik bir örneği olan CHAOS
Mücadelesi, birlikte oluşturulan çözüm odaklı tekliflerin
değerlendirildiği bir yarışma. Üçlü bir belediye ekibi
tarafından yönetilen yarışma, gençlerin ve ötekileştirilmiş
toplulukların katılımı ile sosyal içermeyi teşvik eden
projeler arıyor. CHAOS Yöntemi, katılımcılar ve toplum
için faydaları değerlendirmek üzere dokuz gösterge
kullanıyor. Bunlar arasında güven seviyesindeki
değişiklikler, problem çözme, benlik saygısı, sosyal
beceriler ve topluma bağlılık öne çıkıyor. Başlangıçta,
gençler ve şehir uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından
kısa listeye alınan öneriler, yerel gazete aracılığıyla
kamuoyuna açıklanıyor. En popüler fikirlerin sahibi
olan ekipler, tekliflerini uygulanabilir proje planlarına
dönüştürmek için iki günlük bir CHAOS Çalıştayına
katılmaya davet ediliyor. Kazanan fikirler için ödül
20.000 Avro. Belediye kazanan 3 pilot proje ile yakından
çalışarak ilerlemelerini takip ediyor. Bu kapsamda
2018 yılında 3 proje seçildi: 1) Chaos Sahne: Gençler
tarafından şehir merkezinde kurulan özel bir sahnede,
ücretsiz performans gösterimi yapılıyor; 2) My City
Projesi: Gençlerin medya faaliyetleri ve yeteneklerini
güçlendirmek için yaratıcı yazım düzenleme şansı veriyor;
3) eSports CHAOS, gençlerin oyun, sosyal ve ekip
çalışması becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için
koçluk oturumları ve eğitim kampları düzenliyor.

164. http://integratingcities.eu/eurocities/documents/Oulu-s-chaos-challenge-WSPO-B77E3S

183
AMSTERDAM, HOLLANDA

GENÇLERİN BORÇLARINI YAPILANDIRMAK

165

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Yoksulluk

GENÇLİK

BÜTÇE:

18-34 yaş arası gençlerin 3’te birinin borçlu olduğu
Amsterdam şehrinde, belediye gençlerin borçlarını
yeniden yapılandırarak ödemesine yardımcı oluyor.
Belediyenin gençlik departmanı gençlerin eğitimlerini
tamamlayıp iş bulmalarına yardımcı olacak çözümler
ararken bir yandan da belediyeye bağlı Kredietbank
borçları ertelemek için alacaklı kurumlarla iletişime
geçiyor veya direkt borçları satın alarak kendi bünyesinde
yapılandırıyor.

165. https://www.themayor.eu/en/amsterdam-helps-young-people-to-pay-off-their-debts
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AMSTERDAM, HOLLANDA

ÇEVİRİM İÇİ KAMPÜS AĞI

166

Eğitim

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Girişimciliğe Destek

GENÇLİK

BÜTÇE:

Proje, Amsterdam Metropolitan bölgesindeki tüm
üniversite kampüslerini çevrimiçi bir ağa dahil ederek
öğrenciler, araştırmacılar ve girişimciler için eğitim,
inovasyon ve araştırma gibi alanlarda bu kampüslerin
kaynaklarını kullanma imkanı sunuyor.

166. https://campus.amsterdam/

Proje kapsamında tüm innovasyon bölgelerinin,
kampüslerin, hubların ve laboratuvarların bir araya
getirilmesi ve bu sayede bilgi paylaşımına ve ortak
çalışmalara vesile olunabilmesi amaçlanıyor. 21 ortakla
yürütülen proje, küresel sorunlara geliştirilen inovatif
çözümlere ve ortak çalışmalara ön ayak oluyor.

185
MECHELEN, BELÇİKA

YENİ MEDYA ALANINDA GÜÇLENME

167

Eğitim

İstihdam

GENÇLİK

BÜTÇE:

Villa Crossmedia isimli proje Kuzey Deniz’e sınır olan
İngiltere ve Belçika’daki belli şehirlerde 12-25 yaş
arasındaki gençliğin medya alanında eğitim almalarını,
üretim yapmalarını ve aynı zamanda bunları yaparken
bir sanal gençlik ağı oluşturmaları hedefliyor. Verilen
eğitimler; yapılan üretimler ve kurulan ilişki ağının
gençlerde medya okuryazarlığı, yeni medya biçimleri,
medya ve gazetecilik gibi alanlarda gelişmelerini
hedefliyor. Proje özellikle gençleri güçlendirmeyi ve bunu
yaparken yerelde multi-kültürel bir perspektiften kültürel
kimlik oluşumunu desteklemeyi amaçlıyor.

167. http://villacrossmedia.eu/

Konuyla ilgili medya ve gazetecilik alanında Lessius
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler bölümü uzmanlarından
danışmanlık alınıyor. Gençlerin var olan medya
merkezlerini geliştirmeleri ve yerelde yeni medya
merkezleri kurmaları teşvik ediliyor. Proje akademi,
belediye ve Avrupa Birliği iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

186

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

LIVERPOOL, İNGİLTERE

GENÇLERİN YEREL YÖNETİMLERE KATILIMI

168

Katılım

İstihdam Edilebilirlik

GENÇLİK

BÜTÇE:

Liverpool Gençlik Servisi tarafından hayata geçirilen
proje, gençlerin farklı düzeylerde karar alma süreçlerine
katılımını artırmak için mekanizmalar geliştirilmesini,
gençlerin istihdamına yönelik yeni yollar/çalışma
modellerinin oluşturulmasını ve geleneksel iş dünyası
içinde nitelikli genç çalışanların yetersizliğinin
giderilmesini hedefleniyor. Bu kapsamda ilk olarak yaşları
16-19 arasında değişen bir grup genç “Gençlik Katılımı
Ekibi” olarak istihdam edildi. Gençlerle, haftada 30
saati aşmayacak şekilde çalışmalarını garanti eden ve
yılda 9-12 bin Sterlin kazanç elde edecekleri iki yıllık bir
sözleşme ile yapıldı.

168. https://urbact.eu/sites/default/files/import/general_library/YCP_Toolkit_ENG.pdf

Gençlik Katılımı Ekibinin diğer belediye birimleri ve
kentin politikacıları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Ekibin
gençler için politika üreten kamu birimleri ve kentin
politikacılarıyla birlikte çalışması, onlar için bilgi üretmesi
projenin amaçlarına ulaşmasında büyük katkı sağladı.
Özellikle Liverpool’daki gençlik hizmetlerinin ele alındığı
ve üst düzey kamu çalışanlarına “hesap sorma” fırsatı
yaratan konferans ve toplantılar düzenlemeleri projenin
önemli çıktıları arasında yer aldı. Ekibin en büyük başarısı,
bu iki yıllık pilot projenin belediye tarafından sürekli hale
getirilmesine karar verilmesi oldu.
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LYON, FRANSA

KUŞAKLARARASI EV PAYLAŞIMI
Yoksullukla Mücadele

169

Eşitlik

GENÇLİK

BÜTÇE:

Lyon’da gençlerin en büyük problemlerden birisi uygun
konut bulmak olarak biliniyor. Kentin, “Kuşaklar Arası
Ev Paylaşımı” programı evlerinde tek başına kalmakta
zorlanan yaşlılar ve kalacak yeri olmayan öğrencileri bir
araya getiriyor. Şehir yönetimi, yaşlı bireyler için inşa
ettiği sosyal konutların çatı katlarını belirli bir indirim
uygulayarak ya da bedavaya bu gençlere tahsis ediyor.
Karşılığında gençlerden, yaşlılarla vakit geçirmeleri
ve belirli ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmeleri
bekleniyor.

169. https://www.slideshare.net/YERELIZdernegi/srdrlebilir-kalknma-hedeflerinin-yerelletirilmesinde-dnyadan-yi-rnekler
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MACARİSTAN

BÜYÜKBABAMIN EVİ PROJESİ

170

Nitelikli Eğitim

Tarım ve Kırsal Kalkınma

GENÇLİK

BÜTÇE:

Macaristan Ulusal Kırsal Ağı (Hungarian National Rural
Network), kırsal kalkınma politikasının tüm aktörlerini
bir araya getirerek kırsal alanların gelişmesine destek
olmayı, bu alanlara özel programlar geliştirmeyi
amaçlıyor. Ağ, 2012 yılında belediyelerin desteğiyle
lise ve üniversite öğrencileri ve halk mimarisine ilgi
duyan diğer öğrenciler için “Büyükbabamın Evi” adlı
usta çırak eğitimini geliştirdi. Program, gençlerin yaz
stajı sırasında halk mimarisinin değerleri, geleneksel
ev inşa teknikleri ve ustalık hakkında bilgi edinmesini
amaçlıyor. Seçilen öğrenciler bir ustanın yanına
yerleştiriliyor ve anıtsal bir bina, kır evi, değirmen
veya çiftlik evinin yenilenmesinde görev alıyor.
170. https://www.interreg-central.eu/Content.Node/-MY-GRANDFATHER-S-HOUSE-.html

Bilgilerini artırmak, mesleki bilgilerini genişletmek
ve ev inşa etmenin halk yöntemleriyle ilgili
doğrudan deneyim kazanmak için yararlı yaratıcı
çalışmalar yapıyor. Birkaç haftalık uygulama
sırasında, geleneksel ortamda kil ve saman
harcı hazırlama konusunda ustalaşmak için eski
marangozluğun temellerini, çatı kaplamanın püf
noktalarını öğrenebiliyor. 8 yıl içinde 16 farklı eğitim
lokasyonunda düzenlenen programlara 300’den fazla
çırak katıldı.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

ÇOCUK

ÇOCUK
Çocuklara yönelik genel yargılar
çocukları geleceğin yurttaşları olarak
konumlandırıyor, bu yüzden çocuklar
çoğunlukla hakları olan bireyler olarak
görülmüyor. Çocuk haklarını tanımlayan
ve dünya çapında tanınmasını sağlayan
en önemli bağlayıcı doküman Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)
ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı,
çocuğun yaşama ve gelişme hakkı ile
çocuğun katılım hakkını güvence altına
alıyor. Çocuklar eğitim, sağlık, istihdam,
sosyal güvenlik, bakım, kent, ulaşım,
konut, göçmen, kadın, aile politikaları
ve daha pek çok makro düzeyde alınan
kararlardan etkileniyor. Bu yüzden
çocuk politikaları kapsamında öne çıkan
uygulamalara ilişkin konu başlıkları
oldukça çeşitli olarak ele alınıyor.
Birleşmiş Milletler 2030 yılı itibariyle
çocuğa yönelik şiddetin sonlandırılmasını
hedefliyor. Dünya Bankası’nın odağında
ise erken çocukluk gelişimi, eğitim ve
sağlık bulunuyor.

171. https://www.unicef.org/child-rights-convention

Yerel yönetimlerle en çok ilişkilendirilen konu
ise çocuk dostu kentler olarak öne çıkıyor.
UNICEF Çocuk Dostu Kentleri BM Çocuk Hakları
Sözleşmesinin yerelde uygulaması olarak görüyor ve
Çocuk Dostu Kentleri çocukların sömürü, şiddet ve
istismara karşı korunduğu, sağlıklı büyüyüp geliştiği,
hayata iyi bir başlangıç yaptığı, kaliteli sosyal
hizmetlere erişebildiği, kaliteli, kapsayıcı ve katılımcı
eğitim ve beceri geliştirme deneyimini yaşayabildiği,
kararlara etki edebildiği, görüşlerini ifade edebildiği,
aile, şehir/topluluk hayatına, sosyal ve kültürel
hayata katıldığı, yeşil alanlara erişimi olan güvenli
ve temiz bir ortamlarda yaşadığı, arkadaşlarıyla
buluşup, oynayacakları ve eğlenebilecekleri yerlerin
olduğu, etnik kökenleri, dinleri, gelirleri, cinsiyetleri
veya yapabilirlikleri ne olursa olsun, adil koşullara
sahip olduğu kentler olarak tanımlıyor.171
Çocuk politikalarının sahip olması gereken genel
yaklaşım ve gözetmesi beklenen değerler ise
uluslararası kurumlar tarafından çocukları birey
olarak kabul eden, çocuğu ailenin ya da devletin
mülkü olarak görmeyen, hakları olan eşit yurttaşlar
olarak konumlandıran, her koşulda çocuğun üstün
yararını gözeten, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
belirtilen hususları ve sözleşmenin dayandığı
dört temel hak olan ayrım gözetmeme, çocuğun
yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım
hakkını tanıyan, çocuğun iyi olma halini sağlayan,
çocukların görüşlerini dile getirmesini sağlayan
ve onları etkileyen kararlarda görüşlerini dikkate
alan, çocuğun karar süreçlerine dekoratif katılımını
değil esas katılımını sağlayan yapıda olacak şekilde
tanımlanıyor.

Çocuk haklarına yönelik sorumluluklarını
yerine getirmek isteyen belediyelerin düzenleme
yapmaları gereken alanlar ise şu şekilde
sıralanıyor:

• Çocukların karar vericiler üzerinde kent haklarına
dair etkiye sahip olması,

• Arkadaşlarla buluşmaları, birlikte vakit geçirmeleri
ve en önemlisi rahat şekilde oyun oynamaları için
ortamların, mekânların oluşturulması,

• Bitkiler ve hayvanlarla iç içe, yeşil bir çevreyle
ilişki kurabilecekleri doğal ortamlara sahip
olmalarının sağlanması,

• Nasıl bir kent istediklerine dair çocukların

• Kirliliğin olmadığı bir çevrede yaşama haklarına

• Aileye, topluma, sosyal hayata katılmada

• Kültürel ve sosyal etkinliklere katılmaları için

düşüncelerini paylaşabilmesi,

çocukların önlerindeki engellerin ortadan
kaldırılması,

özen gösterilmesi,

fırsatlar yaratılması.

• Sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlere
• Temiz su ve sağlıklı gıdaya ulaşımlarının
sağlanması,

• Şiddete ver her türlü kötülüğe karşı çocukların
korunması

• Kendi alanlarında güvenli bir şekilde yürümelerine
olanak tanınması,

ÇOCUK

çocukların erişiminin sağlanması,

194

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

BURGOS, İSPANYA

MEYDANLARDA OYUN

172

Oyun

Katılım

Kentsel Müdahale

ÇOCUK

BÜTÇE:

Burgos Belediyesi, 2015 yılında çocukların şehir hayatına
katılımlarını arttırmak amacıyla Belediye binasının önünü
10-14 yaş arası çocuklar için oyun alanına dönüştürüldü.
Kentlerin karmaşası ve yoğunluğu göz önünde
bulundurularak yapılan kentsel planlamaların, çocukların
kent hayatına katılımını güçleştirdiğini savunan Belediye,
24×12 metreye yayılan bir alanda çocukların nerede
yaşadıklarını, şehrin önemli yapılarını ve toplu taşıma
araçlarının nasıl çalıştığını oynayarak öğrenebilecekleri bir
alan yarattı.

Sokağın, kentin tüm unsurlarını bünyesinde barındıran
bir zemin yarattığı ve bu gücün farkında olarak
hareket edildiğinde, kentin birlikte yaşamaktan zevk
alınan bir yere dönüşeceği düşüncesinden hareketle,
şehir planlamasında çocukların da katılımcı olduğu
uygulamalar hayata geçiriliyor. Burgos’ta yapılan bu
uygulama da bu denemelere bir örnek. Kentin bir oyun
alanına dönüştürülerek deneyimlenmesi, sokakların
çocuklar için korkulacak ve korunulması gereken
bir yer değil oyun alanı olması, kent dinamiklerinin
zenginleşmesi açısından da oldukça önemli görülüyor.

172. Korkmaz, G. (2017, May 19). KENT MEYDANLARI ÇOCUKLARIN OYUN ALANI OLSUN! Retrieved August 24, 2020, from http://kot0.com/kent-meydanlari-cocuklarin-oyun-alaniolsun/
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LONDRA, İNGİLTERE

ÇOCUK İSTİSMARINI FARK ETMEK

173

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Suçla Mücadele

ÇOCUK

BÜTÇE:

Londra Belediyesi, aileler için çocuklarındaki değişimlerin
istismar veya herhangi bir sömürü kaynaklı olup
olmayacağına dair belediyenin sitesinde bilinçlendirici
yazılar yayınlıyor. Aynı zamanda bir destek hattı
hizmeti sunarak da ailelerin çocuklarının başına bir
şey gelip gelmediğini anlamalarına yardım edebilecek,
gerektiği noktada yardım alabilecekleri mecralara
yönlendirebilecek bir danışmanlık hizmeti sunuyor.
Fiziksel, duygusal, ekonomik ve psikolojik her türlü çocuk
istismarının nasıl şekillerde karşılarına çıkabileceğine dair
bilgilendirme yapıyor.

Hem aile içi şiddet hem de çocukların genç yaşta
katılabileceği çete üyelikleri, radikal gruplar gibi konuların
da nasıl sinyalleri olabileceğini anlatıyor. Web sitesindeki
bilgilerin yanı sıra, hazırladıkları online kitapçık ve broşür
sayesinde bu konuyla alakalı kapsamlı destek sunuyor.
Belediye bu hizmeti verirken, hastaneler, klinikler ve polis
ile iş birliği içerisinde çalışıyor.

173 https://www.cityoflondon.gov.uk/services/children-and-families/spotting-the-signs-of-exploitation
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TİRAN, ARNAVUTLUK

ADIM ADIM OYUN PARKINA

174

Katılım

Kentsel Yeşil Alan

ÇOCUK

BÜTÇE:

Tirana Grand Park şu an kendi türünde Doğu Avrupa’nın
en büyük oyun parkı olma özelliğini taşıyor. Oyun parkı
kurulduğu günden bugüne şehir genelinde 33 oyun
alanının daha kurulmasına öncülük eden bir başlangıç
noktası oldu. Kent yönetimi, Tiran’ı daha yeşil ve arabaya
daha az bağımlı bir şehir olarak yeniden şekillendirme
girişimlerinde hem çocukların ihtiyaçlarına hem de
kamusal alanı geri kazanmaya odaklanıyor. Bu kapsamda
atılan ilk adım Skanderbeg Meydanı’nın yayalaştırılması
oldu. Yayalaştırmadan önce meydanın araç trafiğine
kapatıldığı “araçsız günler” düzenlendi. Skanderberg

Meydanı’nda çocukların oyun oynarken güvenli olması
için tekrarlanan trafik kısıtlamaları, kent sakinlerinin bu
meydanın kalıcı olarak trafiğe kapatılması fikrine ikna
etti. Her üç haftada bir araç trafiğine kapatılan alanlarla
bir sokak daha genişledi. Trafiğin tamamen kesilmesinin
ardından çok kısa bir süre içerisinde parçacık kirliliğine
sebep olan maddelerde (PM10) %15 azalma görüldü.
Tiran ayrıca genç temsilcilerin belediye başkanıyla bir
araya geldiği, tartıştığı ve çıktılarını okullarına taşıdığı
“Çocuklar İçin Şehir Konseyi”ne sahip.

174. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-17/tirana-transforming-a-city-by-kid-friendly-urban-policy
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BOGOTA, KOLOMBİYA

KENTİ ÇOCUKLAR İÇİN YAŞANABİLİR KILMAK

175

Katılım

Kentsel Yeşil Alan

ÇOCUK

BÜTÇE:

Bogota’nın şehri herkes için daha eşit hâle getirme
çalışmaları hızlı ve transit toplu taşıma, bisiklet şeritleri,
1200 park ve oyun alanının tanıtımı gibi planlarla yirmi
yıl önce başladı. Kentin en fakir semtlerinden biri olan
Ciudad Bolívar’da vatandaşlar, çocuklar için kamusal
alanları iyileştirmek amacıyla bir Bernard van Leer Vakfı
girişimi olan Urban95 ile birlikte çalışmaya başladı.
Suç oranlarının yüksek ve yeşil alanın az olduğu bir
bölgede halkla birlikte gerçekleştirilen yürüyüşler,
tehlikeli noktaları ve bölge sakinlerinin bunlarla nasıl
mücadele etmek istediğini belirledi.
Bir anaokulu, okul ve park arasındaki yolu işaretlemek,
araç hızlarını düşürmek ve yeni oyun alanları oluşturmak
için sokak resimleri ve boyalı büyük saksılar kullandı.

175. https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/bvlf-urban95-starterkit-update-digi

Aynı zamanda bu bölgede binalar da parlak renklerle
boyandı. Buradaki amaç, işe yararsa kalıcı hâle getirilecek
basit değişiklikleri deneyerek “taktiksel şehircilik”
yöntemini kullanmaktı. Bu planları geliştiren bölge
sakinleri değişikliklere sahip çıkmaya ve yenilerini
oluşturmaya teşvik edildi. Şehrin tramvay sistemini
işleten şirket aynı uygulamayı dört duraklı rotası üzerinde
yer alan bölgelerde uygulamayı planlıyor. Önerilen
iyileştirmeler arasında emzirme alanları, oyun alanları
ve yaşlılar için merkezler bulunuyor. Şehrin metrobüs
sisteminden sorumlu olan TransMilenio da benzer planları
benimseme çalışmalarını sürdürüyor.
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LUND, İSVEÇ

BİSİKLET ONARIM ATÖLYESİ

176

Katılım

Kentsel Müdahale

Bisiklet

ÇOCUK

BÜTÇE:

2015 yılında yerel yönetimler, müzeler ve gençlik
merkezleri iş birliği ile kimsesiz çocuklara hurda halindeki
bisikletlerin nasıl onarılacağına dair atölyeler verildi. Bu
atölyeler sonucunda hem çocuklar yeni bir beceri öğrendi
hem de özgüvenlerine katkıda bulunuldu. Atölyeler
sonunda çocuklar onardıkları bisikletleri sahiplendi.

176. https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration/localexamplesofcooperationwiththecivilsociety/cooperationwiththecivilsociety/
increasedselfesteembyrepairingbikesinlundmunicipality.9722.html
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ADELFİA, İTALYA

KATILIMCI ÇOCUK ORKESTRASI
Kapsayıcılık

Kültür-Sanat

177

Gençlik

ÇOCUK

BÜTÇE:

Adelfia Belediyesi genç kuşakların farklılarla yaşamayı
öğrenmesi ve dezavantajlı durumdaki çocukların
entegrasyonunu desteklemek için çocuk orkestraları
yürütüyor.
2010 yılından bu yana yürütülen proje kapsamında
belediye bölgede yaşayan çocuklara ücretsiz müzik
aletleri ve dersler sunan bir öğretim programı uyguluyor.
Yaşları 6 ile 16 arasında değişen genç orkestra üyelerinin
çoğunluğu sosyal zorluklar yaşıyor veya engelli (otizm,
disleksi, Down sendromu). Öğrenme metodolojisi
çocukların katılımı üzerine kurulu olan orkestranın bir
parçası olmak için her çocuk enstrümanlarını günde
15 dakika çalışacakları ve tüm provalara katılacakları
yönünde anlaşma yapıyor.
177. https://urbact.eu/music-n-play

12-16 yaş aralığındaki ileri düzey yetkinlere sahip
katılımcılar belirli bir destek karşılığı küçük yaşlardakilere
eğitmenlik yapmaları için destekleniyor. Bu yöntem ile
proje, müzik sektöründe iş bulmak isteyenler için müzik
eğitimi ve müzikte belirli yetkinliklerin geliştirilmesi
yoluyla dezavantajlı çocukların sosyal içermesini
amaçlıyor.
Türkiye’de Barış için Müzik Vakfı aynı öğrenme
metodolojisi (El sistema) ile benzer faaliyetler yürütüyor.
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TORONTO, KANADA

OKULA BİSİKLETLE ULAŞIMIN TEŞVİK EDİLMESİ
Ulaşım ve Mikromobilite

Sağlık

178

Sıfır Emisyon

ÇOCUK

BÜTÇE:

Toronto’da çocukların okula gitmek için bisikleti
kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlayan proje, 1985’ten
bu yana çocukların okula gidip gelirken yürüyüş, bisiklet
gibi aktif ulaşımı kullanım oranlarındaki düşüşü tersine
çevirmeyi hedefliyor. Yapılan araştırmalar okul ulaşımını
ailelerinin motorlu taşıtları ile sağlayan çocuk sayısının
giderek arttığını ortaya koydu. Çocukların aktif ulaşım
yöntemi olan bisiklete teşvik edilmesiyle daha sağlıklı
bir yaşamın parçaları olmaları sağlanırken ayrıca araç
kullanımına da bir alternatif sunulabiliyor.

178. https://www.cycleto.ca/biketoschoolproject

Proje kapsamında ilgili aktörlere yapılan başvuruların
ardından:
• 2014 Mayıs’ta ilk “okula bisikletle gitme günü” ilan
edildi,
• Bisiklet haftası düzenlemek için okul kurullarıyla, halk
sağlığı ofisleriyle ve belediyelerle iş birliği yapıldı,
• Okullarda bisiklet kulüplerinin kurulması için öğrenci ve
öğretmenlerle çalışmalar yapıldı,
• 11.000’den fazla çocuğa bisiklet eğitimi verildi.
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OSLO, NORVEÇ

ÇOCUKLARA OKUL YOLUNDA EŞLİK EDEN UYGULAMA
Ulaşım

179

Güvenlik

ÇOCUK

BÜTÇE:

Oslo kenti trafikte yol güvenliğini geliştirmek adına
Traffic Agent adında bir uygulama geliştirdi. Yol güvenliği
dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarını okula yürüyerek
gönderme konusundaki endişeleri üzerine geliştirilen
uygulama, çocuk gözüyle değerlendirme üzerine bir
sistem sunuyor. Çocuklar oyunlaştırma yöntemiyle
tasarlanmış uygulama üzerinden yollardaki tehlikeli
yerleri veya sorunları uygulama üzerinden bildirebiliyor.

179. https://use.metropolis.org/case-studies/the-traffic-agent

Uygulama, okul yolu boyunca ses ve animasyonları
kullanarak çocuklara rehberlik ediyor. Toplanan veriler
yetkililere iletilerek gerekli önlemler alınabiliyor.
Uygulamadan gelen veri sayesinde belediye özellikle
çocukların kullandıkları bölgelerde yol güvenliğini
geliştirmek adına daha etkin önlemler alabiliyor.
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ANTIOQUIA, KOLOMBİYA

YENİLİKÇİ EĞİTİMİ DESTEKLEYEN PARKLAR

180

Çocuk

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

ÇOCUK

BÜTÇE:

Antioquia bölgesinde belediye deneysel bir girişimde
bulunarak 80’den fazla eğitsel park yaptı. Parklar
geleneksel eğitimi korurken bilimi, teknolojiyi, araştırmayı
ve inovasyonu destekliyor ve çocuklara girişimcilik
ruhunu, sanat ve kültürü aşılamayı hedefliyor.

180. https://use.metropolis.org/case-studies/educational-parks-for-youth#casestudydetail

Her biri yarışmalar düzenlenerek katılımcı mimarlar
tarafından özel olarak tasarlanan parklarda birer
kütüphane de bulunuyor. Parklar şehirdeki en yoksul
mahalleleri de içerecek şekilde uygulamaya koyuluyor.
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MÜLTECİLER

MÜLTECİLER
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü
(UNHCR) 2019 sonu verilerine göre BM’nin
yetki alanındaki toplam mülteci sayısı
26 milyona ulaştı ve bunların 4 milyonu
Türkiye’de bulunuyor.181 Uluslararası
olduğu kadar, ulusal ve yerel de olan
mülteci sorunu, şehir hayatını pek çok
yönden etkiliyor. Yerel yönetimlerin, bu
nüfusların ihtiyaç ve potansiyellerini
ve farklı kültürlere ve cinsiyetlere özgü
farklılıklarını anlamaları gerekiyor. Ayrıca,
mültecilerin varlılığının mevcut kamu
politikaları, sürdürülebilir insani gelişme
ve sosyal uyum üzerindeki potansiyel
etkisinin de hesaba katılması gerekiyor.

İnsan hareketliliği birçok yönden sürdürülebilir
kalkınma amaçlarıyla bağlantılı olduğundan,
hükümetler ve her seviyedeki paydaşları, insan
hareketliliğini gelişme hedeflerine ve faaliyetlerine
dahil etmeyi giderek daha fazla önemsiyor.
Hükümetler insan hareketliliğini ulusal kalkınma
stratejilerinin yanı sıra tarım, sağlık, toplumsal
cinsiyet eşitliği, yatırım ve eğitim gibi sektörel
kalkınma plan ve politikalarında, bölgesel planlama
süreçlerinde dikkate alıyor.
İnsan hareketliliği üzerine yapılan İkinci Küresel
Belediye Başkanlığı Forumu,182 şehirlerin işçi
göçmenler, transit göçmenler, mülteciler ve ülke
içinde yerinden edilmiş kişiler dahil olmak üzere
yeni gelenleri entegre etmede ön saflarda yer
aldığını vurguluyor. Kapsayıcı kalkınma planlaması
ve bütçeleme sistemleri kurmak, sosyal uyumu
ve istikrarı teşvik etmek, mültecilerin hak ve
yükümlülüklerini güçlendirmek ve mültecilerin
istihdama dahil olabileceği fırsatlar yaratmak
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın
insan hareketliliğinin olduğu şehirlerdeki yerel
yönetimleri desteklediği konular olarak öne
çıkıyor.183

181. UNHCR (n.d.). Retrieved October 10, 2020, from https://www.unhcr.org/tr/ 182. UNDP, Municipalities and People on the Move:Cities’ Development Policies for Successful
Local Management of Migration and Displacement, 2017, New York: UNDP 183. Ibid.
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BERLİN, ALMANYA

SIĞINMACILARIN GÖZÜNDEN ŞEHİR TURU
Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

184

Kültürlerarası İletişim

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

Bu proje Berlin’deki sığınmacıların şehri deneyimlemesi
üzerine kurgulanan bir şehir turu projesi. Berlin’de
yaşayan vatandaşlar tur katılımcıları oluyor. Burada
bulunan sığınmacıların kenti deneyimleme biçimlerinden
ilhamla oluşturdukları şehir turuna turist gibi katılıyor.

Yolda anlatıcılar tarafından anlatılan hikayeler ve
geçilen rotalar ile burada yaşayan kişiler; bildikleri
şehri bilmedikleri bir şekilde deneyimleme, “öteki”nin
gözünden yaşadıkları şehri görme ve kendi önyargıları ile
yüzleşme fırsatı yakalıyor.

184. https://theculturetrip.com/europe/germany/berlin/articles/breaking-down-barriers-in-berlin-refugees-let-visitors-explore-the-city-through-their-eyes/
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VALONGO, PORTEKİZ

YAŞAYAN KÜTÜPHANE
Kapsayıcılık

185

Yönetişim

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

“Kitabı kapağına göre yargılama” sloganıyla ortaya çıkan
Yaşayan Kütüphane projesi ilk olarak Danimarka’da
hayata geçti. O tarihten bu yana farklı yaş grupları ile
farklı ülkeler ve şehirlerde yürütülen proje 2010 yılından
bu yana Valongo şehrinde yaşayan 14-18 yaş arası
gençlere yönelik düzenleniyor.
Proje kapsamında katılımcılar sıklıkla ön yargı ve kalıp
yargılara maruz kalan gönüllü “insan kitapları” ödünç
alarak okuyabiliyorlar. Bu okuma sırasında gayri resmi
ve yapıcı bir diyalog içinde katılımcılar ön yargıları ile
yüzleşme imkânı buluyor.

185. https://urbact.eu/living-library

Aynı zamanda proje genellikle etkileşim kurulamayan
gruplar arasında kişisel iletişimin kurulmasına hizmet
ediyor. Pandemi sonrasında proje farklı kurumlar
tarafından çevrimiçi olarak da gerçekleştiriliyor.
Türkiye’de Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Bilgi Üniversitesi
iş birliği ile proje pek çok kez ağırlıklı olarak üniversite
öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirildi.
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ATİNA, YUNANİSTAN

GENÇ MÜLTECİLERE YÖNELİK SANAT ATÖLYESİ

186

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Kültür-Sanat

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

Station Athens mülteci ve göçmen geçmişleri olan
kişilerin katılımına açık olarak her hafta düzenlenen
bir atölye. Dezavantajlı grupların sanata erişim
sağlayabilmesi amacıyla kurulmuş SYNERGY-O adlı bir
mekanda gerçekleşiyor. Sanat terapisi yöntemlerinin
kullanıldığı atölyede özellikle genç mültecilerle çalışıyor.
Bu şekilde genç mültecilerin kendilerini ifade etmeleri ve
Yunan toplumuna alışmalarını sağlamak amaçlanıyor.

186. http://www.mindthefact.gr/en/project/station-athens-2/

Atölyeler hem fiziksel hem de metinsel çalışmalar
içeriyor; vokal çalışmalarından, fiziksel çalışmalara,
doğaçlamadan belli metinlerden sahneler çıkartmaya
kadar birçok çalışma barındırıyor. Buradaki atölyeler
sonunda hem Atina’daki bir festivalde sergilenen bir
oyun çıkarıyorlar hem de kendi aralarında bir sanatçı ağı
oluşturuyorlar.
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OSNABRÜCK, ALMANYA

ENTEGRASYON YÖNETİM SİSTEMİ

187

Kapsayıcılık

Yönetişim

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

Osnabrück nüfusunun %30’unu kısmen mülteci akını
nedeniyle yabancı kökenli vatandaşlar oluşturuyor.
Belediye hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak şehirde
farklı idari sorumluluklara sahip farklı sivil toplum, özel
sektör, belediye, bölgesel ve ulusal aktörler arasında
koordinasyon sıkıntısı yaşanmasının üzerine bir yönetim
sistemi kuruldu.

Belediye entegrasyon kavramını gündemine taşıyarak
bu paydaşlar arasında uyumlu bir çalışma ağı oluşturdu.
Sistemin ortasında yer alan belediye göçmenler için
bir entegrasyon merkezi haline geliyor; göçmenler
kalacak yer bulmaları, yerel dili öğrenmeleri, iş bulmaları,
arkadaşlar edinmeleri ve yeni bir yaşam tarzı inşa
edebilmeleri için destekleniyor ve yönlendiriliyor.

187. https://www.connective-cities.net/en/good-practice-details/gutepraktik/municipal-action-in-times-of-flight-migration-and-integration-1
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AMADORA, PORTEKİZ

GÖÇMEN NÜFUS İÇİN HOŞ GELDİNİZ REHBERİ

188

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Bilgilendirme

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

Amadora nüfusunun %9’u 99 farklı milliyeti barındırıyor.
Bu yönüyle ülkenin en yüksek kültürel çeşitliliğe sahip
Portekiz şehirlerinden biri. Belediye, göçmenlerin
entegrasyonu için kapsayıcı ve çok paydaşlı bir sinerji ile
ortaya çıkarılan bir rehber çalışması hayata geçirdi.

Rehber, göçmenleri desteklemek için Amadora şehrinde
mevcut olan imkanlar hakkında bilgiler ve ev sahibi
topluluğa entegrasyon için sosyal hayat, bir arada yaşam
gibi konular hakkında temel bilgiler sağlıyor.

188. https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/amadora-launches-a-guide-on-the-welcoming-of-migrants
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PHILADELPHIA, ABD

ENTEGRE HİZMETLERLE EKONOMİK ENTEGRASYON

189

Girişimcilik

İstihdam

MÜLTECİLER

BÜTÇE:

Philadelphia Belediyesi, göçmen girişimcilerin toplulukları
canlandırmadaki, mahalle sakinlerine mal ve hizmetler
sağlamadaki ve yerel ekonomiyi geliştirmedeki rolünü
fark etti ve göçmen girişimcilerin ekonomide var
olabilmelerine yardımcı olmak için çok dilli ve çok
kültürlü kişileri işe aldı. Şehir yönetimi, girişimcilerin
müşteri hizmetlerini iyileştirmeye ve satışları artırmaya
yardımcı olmak için İngilizce kursu düzenledi ve işletme
sahiplerine Amerikan İngilizcesinin nüansları öğretildi.
Konular kültürler arası iletişimin yanı sıra çatışma
çözümü, güvenliği de içeriyor.

Göçmen girişimcilerin işlerini büyütmek için krediye
erişime ve finansal kurumların sürdürülebilir yatırım
uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olabileceğine dair
güvene ihtiyaçları vardı. Bu sebeple 2010 yılında, şehir,
düşük gelirli işletme sahiplerine yardımcı olmak için bir
kredi döngüsü programı tasarladı ve koordine etmek
üzere iki topluluk ortağından destek aldı.
Philadelphia’nın girişimcileri desteklemeye yönelik
birleşik programları, şehrin ekonomik kalkınma çabalarını
daha kapsayıcı ve başarılı hale getirirken şehrin
mahallelerini canlandırıyor.

189. http://citiesofmigration.ca/wp-content/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Report2.pdf
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KENTSEL TARIM
VE GIDAYA
ERİŞİM
Artan nüfus, iklim değişikliği ve daha
birçok gelişme insanların gıdaya erişimini
tehdit ediyor. Halihazırda dünyanın çeşitli
yerlerinde gıdaya erişim sağlanamazken
israfın ve sürdürülebilir olmayan üretim
yöntemlerinin insanların gıda ihtiyacını
gelecekte karşılamada yetersiz kalacağı
konusunda endişeler artıyor. Birleşmiş
Milletlerin 2015 yılında ilan ettiği
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının
ikinci sırasında açlığı sona erdirmek ve
gıda güvenliğini sağlamak yer alıyor.190
Hedefin kapsadığı bir diğer alan ise gıda
erişiminde besin kalitesini arttırmak ve
sürdürülebilir tarımı desteklemek.191

Gıda konusundaki önemli belediye girişimlerden
biri olan Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı
(Milan Urban Food Policy Pact) dünya için daha
sürdürülebilir, eşitlikçi ve sağlıklı bir geleceğe
katkıda bulunan politikalar üretiyor ve bu
politikaların uygulanması için çalışmalar yapıyor.
Pakta katılan belediyeler, aşağıdaki uygulamalar
konusunda mutabakat kuruyor:

• İnsan hakları temelli bir yaklaşımla tüm insanlara

sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sağlamak, iklim
değişikliğinin etkilerine uyum sağlarken ve
etkilerini azaltırken israfı en aza indiren ve
biyoçeşitliliği koruyan, kapsayıcı, esnek, güvenli ve
çeşitli sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmek,

• Sektörler arası iş birliği ve koordinasyonu teşvik

ederek, kentsel gıda politikalarını gıda tedariki ve
dağıtımı, sosyal koruma, beslenme, eşitlik, gıda
üretimi, eğitim, gıda güvenliği ve atık azaltma
gibi sosyal, ekonomik ve çevresel politika ve
programlarla entegre etmek,

• Belediye gıda politikaları ile ulusal, bölgesel,

merkezi ve uluslararası politikalar arasında uyum
ve tutarlılık aramak,

• Gıda sistemindeki tüm sektörleri (otoriteler,

teknik ve akademik organizasyonlar, sivil toplum,
küçük ölçekli üreticiler ve özel sektör dahil)
gıda ile ilgili tüm politikaların, programların ve
girişimlerin oluşturulmasında, uygulanmasında ve
değerlendirilmesinde sürece dahil etmek,

190. https://sdgs.un.org/goals/goal2 191. Ibid

kurulmasını teşvik etmek için mevcut kentsel
politikaları, planları ve düzenlemeleri gözden
geçirmek ve değiştirmek,

• Eylem Çerçevesini, her bir şehir için kendi kentsel

gıda sistemlerinin gelişimini ele almak üzere bir
başlangıç noktası olarak kullanmak ve gelişmeleri
diğer şehirlerle ve gerektiğinde merkezi otoriterle
ve uluslararası ajanslarla paylaşmak,

• Diğer şehirleri gıda politikası uygulamalarına
katılmaya teşvik etmek.

Gıda üretimi, tüketimi ve atıklardan kaynaklanan
emisyonların artmasıyla hızlanan iklim krizi ise
dünyanın büyüyen nüfusunu besleme kabiliyetimizi
tehdit ediyor. Buradan hareketle 14 kent193
bu çalışmaların ortaya koyduğu verilerden yola
çıkarak C40 İyi Gıda Şehirler Bildirgesi’ni (C40 Good
Food Cities Declaration)194 imzalayarak gıda alım
politikalarını organik tarımdan elde edilen gezegen
diyetine göre düzenlemek, sürdürülebilir ve sağlıklı
besinlere yönelimi desteklemek ve gıda israfını 2015
rakamlarının yarısına indirgemek gibi taahhütlerde
bulunuyor.

C40 Şehirleri192 tarafından Haziran 2019’da
yayınlanan araştırma gıdanın, kentlerin tüketime
dayalı emisyon kaynakları arasında en büyüğü
olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, sürdürülebilir
bir diyete geçmenin ve yiyecek israfını önlemenin,
gıda kaynaklı sera gazı emisyonlarını en az yüzde
60 oranında azaltılabileceğini öngörüyor. Aynı
araştırma, belediyelerin gıdanın üretilme ve
tüketilme şeklini değiştirme çabalarına öncülük
edebilecek önemli bir konuma sahip olduğunun
altını çiziyor. C40’ın araştırmasına göre, yiyecek
üretme, taşıma, tüketme ve atık yöntemlerimizde
önemli değişiklikler yapılmadığı takdirde, gıda
sektöründen kaynaklanan emisyonların 2050
yılına kadar yaklaşık yüzde 40 oranında artacağı
öngörülüyor.

192. https://www.c40.org/cities 193. Barselona, Guadalajara, Kopenhag, Lima, Londra, Los Angeles, Milano, Oslo, Paris, Quezon, Seul, Stockholm, Tokyo ve Toronto.
194. https://www.c40.org/other/good-food-cities
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• Adil, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin
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TOKYO, JAPONYA

İSTASYON ÇATILARINDA KENTSEL TARIM
Kentsel Müdahale

195

İklim

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

“Çatı bahçeciliği” kentsel tarım alanları içinde yeni bir
mekansal çözüm olarak tüm dünyada yaygınlaşıyor.
Japonya merkezli bir şirket, Tokyo’daki JR Ebisu
istasyonunun üstüne bir tarım alanı inşa etti. Vatandaşlar,
yıllık yaklaşık 3.300 TL karşılığında bu alanda 3
metrekareyi kiralayabiliyor. Bu sayede hem kentliler
şehir yaşamı içerisinde erişemedikleri ekim alanına sahip
oluyor, hem iklime duyarlı bir alan yaratılıyor hem de
işletmeciler giderlerini karşılayacak bütçeyi yaratmış
oluyor.

Şirket, kentin merkezi unsurlarını bir tür ekim-biçim
alanına dönüştürüyor ve banliyölerde yaşayan insanların
yoğun çalışma hayatlarına ara vererek toprakla
uğraşmalarına imkan yaratıyor. Her ne kadar bahsi geçen
örnekte kentsel tarım alanını oluşturan özel bir şirket
olsa da çeşitli şehirlerde belediyeler ve merkezi yönetim
de benzer uygulamaları hayata geçiriyor. Proje, kamu
otoritelerinin de kentsel tarım alanlarını belli tutarlar
karşılığında kiralaması fikri açısından ilham veriyor.

195. https://www.urbangardensweb.com/2014/03/27/japanese-commuters-can-tending-train-station-rooftop-gardens/
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AMSTERDAM, HOLLANDA

OKULLARA PERMAKÜLTÜR BAHÇELERİ
Eğitim

196

Permakültür

Amsterdam’daki bazı okulların ve permakültür133 projeleri
geliştiren bir şirketin iş birliğiyle hayata geçirilen
proje, okul bahçelerinde permakültür metotlarının
uygulanmasına dayanıyor. 2019’da başlayan proje,
okullarda eğitsel ekosistemler geliştirmeyi hedefliyor.
Şimdiye kadar permakültür metotlarıyla yağmur
suyunun toplanması, su baskınlarının önlenmesi ve polen
açısından zengin ve meyvesi yenebilir bitkilerin dikilmesi
sağlandı.

Projeye tedarik zinciri boyutunda Stadshout Amsterdam
(kereste ve odun tedariki sağlayan bir şirket) gibi bazı
şirketler ve kişiler de destek oldu. Bir sonraki adım olarak
sulamaya ihtiyaç duymayan yetiştirme kutularıyla teras
uygulamalarının geliştirilmesi ve olabildiğince daha fazla
okula ulaşarak permakültür konseptinin yaygınlaştırılması
amaçlanıyor.

196. https://amsterdamsmartcity.com/projects/permaculture-impact-on-schools-europa-school-tran 133. Kendi kendine yetebilen ve sürdürülebilir tarımsal ekosistemler.
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BÜTÇE:
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NEW YORK, ABD

HAVAALANI ÇATISINDA ÇİFTLİK

197

Kent Bahçeciliği

Yoksulluk

Kalkınma

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

JetBlue havayolu şirketi, her yıl milyonlarca insanın
ziyaret ettiği New York’taki John F. Kennedy (JFK)
Havaalanı’ndaki terminalde; kentsel tarımın ve ekolojinin
önemini vurgulamak adına bir çiftlik inşa etti. T5
olarak adlandırılan bu çiftlik, kentsel tarımın teşviki
ve havaalanında daha fazla yeşil alan yaratmak için
oluşturuldu. Çiftlik, 24000 metrekare büyüklüğünde ve
3000 sandıkta üretim yapılıyor.

Hasat başına 1000 kilodan fazla patates yetiştiriliyor;
pırasa, roka, pancar, lahana ve havuç gibi çeşitli ürünler
de dahil olmak üzere toplamda 2000 bitki çeşidi
bulunuyor. Çiftlikte üretilen ürünler yerel aşevlerine
bağışlanıyor. T5 Çiftliği, bir havaalanında üretim yapan
dünyanın ilk çiftliği olma özelliği taşıyor. Proje bir üretim
sahasının bir adım ötesine geçerek toplum için tarımsal
ve eğitsel bir kaynak olmayı amaçlıyor.

197. https://www.jetblue.com/jetblue-for-good/environment/rooftop-farm-at-t5-terminal-jfk
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SAN DIEGO, ABD

ŞEHİRDE “KULE BAHÇELER”LE TARIMSAL ÜRETİM

198

Kent Bahçeciliği

ABD’nin batı kıyısında faaliyet gösteren SoCal şirketinin
geliştirdiği “Kule Bahçeler” kentlerde bahçecilik ve
yetiştiricilik yapmak isteyen şehir sakinlerinin yeterli alan
bulamama sorununa çözüm getiriyor. Havada yetiştirme
(aeroponik) prensibiyle dikey olarak genişleyen kule
bahçeler şehir sakinlerine kısıtlı alanda etkili bahçecilik
seçeneği sunarak taze ve organik gıdayı erişime açıyor,
tarımsal alan için ayrılan bütçeden tasarruf edilmesine
katkı sağlıyor.

198. http://www.socalurbanfarms.com/

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:
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LONDRA, İNGİLTERE

YERALTI TÜNELLERİNDE TARIM

199

Yeraltı Yetiştiriciliği

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

Londra’da faaliyet dışı kalmış olan yeraltı tünelleri
karbon nötr çiftliklere dönüştürülüyor. İkinci dünya
savaşı sırasında kullanılmış olan ve yakın tarihte atıl olan
tünellere kurulan sulama, havalandırma ve ışıklandırma
sistemlerinin yardımıyla Londra sokaklarının altında
küçük saksılarda mikrofilizler, yeşillikler ve otlar
yetiştiriliyor.

199. http://growing-underground.com/#

Ürünler Londra’nın marketlerinde Growing Underground
(büyüyen yeraltı) markasıyla satılıyor. Yeraltı çiftliklerinin
ilerleyen yıllarda yaklaşık 10 dönüme eşdeğer büyüklüğe
ulaşması hedefleniyor.
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MOSHİ, TANZANYA

SÜT ATM’LERİ

200

Yoksulluk

Uluslararası Gıda Örgütü’nün kişi başına yıllık süt
tüketiminde tavsiye ettiği 200 litrenin çok aşağısında
olan Tanzanya’da halkın sağlıklı ve taze süte erişimlerini
sağlayabilmek adına süt ATM’leri kullanılıyor.201 Taze sütü
üreticiden tüketiciye uygun fiyatlara ulaştıran ATM’ler
halkın belirli bir miktar parayı makineye attıktan sonra
beraberlerinde getirdikleri kapları doldurmaları suretiyle
çalışıyor.

Daha öncesinde Hindistan’da örneği bulunan ve dünyada
giderek yaygınlaşmaya başlayan süt ATM’leri gıdaya
erişimin artırılmasında rol oynuyor.

200. ttps://www.thecitizen.co.tz/news/1840340-5337700-9t7sg9/index.html
201. https://www.ippmedia.com/en/news/tanzanians-milk-consumption-falls-short-global-requirements

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

224

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

JAPONYA

BALKONLARDA TARIMA VE BAHÇECİLİĞE DESTEK

202

Balkon Bahçeciliği

İklim ve Çevre

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

Japonya’da git gide yaygınlaşmaya başlamış olan
balkon tarımı ülke çapında birçok belediye tarafından
destekleniyor. Kentsel tarıma başlamak isteyen
vatandaşlar için domates, biber, maydanoz gibi bitkilerin
tohumları ve yetiştirme üzerine bilgilendirici kitapçıklar
belediyeler tarafından sağlanıyor.

Balkon tarımı kentin gıda ihtiyacını desteklerken
bireyler için gıdaya erişimde bütçe dostu çözümler
sağlamış oluyor. Balkonlardaki bahçelerin ve bahçelerle
uğraşmanın insan sağlığı üzerinde de faydalı etkileri
olduğu biliniyor.

202. https://www.japantimes.co.jp/life/2020/06/21/lifestyle/gardening-microgarden-how-to/
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BALTIMORE, ABD

KENTİ YENİLEBİLİR BİTKİLERLE DONATMAK

203

İklim ve Çevre

Yoksulluk

Baltimore başta olmak üzere ABD’nin birçok kentinde
yetkililer, kamu binalarının etrafında bulunan alanlar,
çimenlik yerler, kent parkları, plazaların kullanılmayan
alanları ve hatta otoparklardaki atık alanlar dahil uygun
her yere sebze ve meyve ekiyor/dikiyor. Ürünler sadece
sağlıklı beslenmeyi teşvik etmekle kalmıyor, aynı
zamanda yoldan geçenlere düşük maliyetli veya ücretsiz
taze meyve ve sebzelere kolay erişim sağlayarak gıda
güvenliğini arttırıyor.

Uygulama, yoksulluğun ve gıdaya erişimin önemli
oranda düştüğü ve kentlerin tıpkı eski köy alanları gibi
yenilenebilir bitkilerle donatılması gerektiği fikrinden yola
çıkıyor.

203. https://grist.org/article/food-smart-city-governments-grow-produce-for-the-people/full/

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:
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YENİ TAİPEİ, TAYVAN

ARTAN GIDANIN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI

204

Yoksulluk

Gıda Atığı

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

Yeni Taipei Fazla Gıda Kent Ağı (NTCSFN), şehrin Sosyal
Hizmetler Departmanı ile beraber çalışarak pazarda
satılmamış ama yenilebilir halde olan gıdaları topluyor
ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Satılmamış
gıdalar genellikle kalitelerinden ziyade hoş olmayan bir
görüntüye sahip oldukları için alıcı bulamıyor ve besin ve
tazelik açısından hiçbir kusura sahip olmuyor.

Görüntüsü yüzünden pazarda alıcı bulamayan taze
yiyecekler ziyan olmaktan kurtarılıp gıda erişimi kısıtlı
yerler önceden belirlenerek ihtiyaç sahibi vatandaşa
ulaştırılıyor.

204. https://use.metropolis.org/case-studies/the-new-taipei-city-surplus-food-network#casestudydetail
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MİLANO, İTALYA

KENTLİLER İÇİN GIDA PROJESİ

205

Sürdürülebilirlik

Kalkınma

İtalya’nın Milano kenti, şehirleri daha sürdürülebilir
bir kentsel kalkınmaya dahil etmeyi amaçlayan gıda
politikalarına odaklanan Kent Gıda Politikası Paktı’nı
(Urban Food Policy Pact) 2015 yılında imzaladı. Milano,
Pakt’ın gerekliliklerini yerine getirmek için Tarihi
Lorenteggio pazarının yenilenmesiyle ve yine tarihi bir
çiftlik evinin restore edilmesiyle sivil toplum ve sosyal
girişimler için bir merkeze dönüştürülmesini sağladı.
Sivil toplum ve girişimlere sağlanan bu alanla gıdanın
üretimine ilişkin bütüncül bakış açısına sahip (adil kazanç,
işçi haklarının korunması, doğaya ve insana sağlıklı

205. https://urbact.eu/sites/default/files/448_Milan_Gpsummary.pdf

gıda üretimi gibi) yenilikçi projelerin doğması ve hayata
geçirilmesi hedeflendi.
Milano Belediyesi Konseyi, 18 aylık bir pilot çalışma
öngörerek sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerle
iş birlikleri yaptı ve bu kuruluşlarla yürüteceği faaliyetler
için 400.000 Euro’luk bir bütçe ayırdı. Birleşmiş
Milletler’in gıda ve tarım kuruluşu olan FAO, Milano
Belediyesi’ne kaydedilen ilerlemeyi ve sonuçları izlemek
için izleme göstergeleri oluşturma konusunda teknik
yardım sağladı.

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:
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VANCOUVER, KANADA

GIDA EYLEM PLANI

206

Sürdürülebilirlik

KENTSEL TARIM VE GIDAYA ERİŞİM

BÜTÇE:

Vancouver Şehir Meclisi, şehir için “adil ve sürdürülebilir
bir gıda sistemi” geliştirilmesini destekleyen bir önergeyi
onayladı. Adil ve sürdürülebilir bir gıda sistemi “belirli bir
yerin çevresel, ekonomik, sosyal ve beslenme sağlığını
geliştirmek için gıda üretimi, işleme, dağıtım, tüketim
ve geri dönüşümün entegre edildiği sistem” olarak
tanımlanıyor.
Kentsel tarımın geliştirilmesi ve desteklenmesi,
Vancouver’ın gıdayla ilgili politikalarının en önemli
bileşenini oluşturuyor. Şehir ayrıca sivil toplum

kuruluşları, bir vatandaş danışma grubu ile yerel
yönetimin kendi içindeki belediye departmanları arasında
ortaklıklar ve iş birlikleri oluşturarak politikalar geliştiriyor
ve uyguluyor.
Belediye, bir Gıda Eylem Planı ile az kullanılan şehir
arazisinde ve özel alanlarda kentsel tarımı, çatı
bahçelerini, topluluk bahçelerini (bostanları) ve çiftçi
pazarlarını bir gıda işleme ve dağıtım tesisi oluşturarak
destekliyor.

206. https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/Best_practices_in_Urban_Agriculture_final_copy.pdf
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DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

KATILIM

KATILIM
Vatandaşların daha iyi hizmetler
alabilmesi ve demokratik süreçlerin
birer parçası olabilmesi için karar alma
mekanizmalarında etkin roller alması
gerektiği düşüncesi giderek önem
kazanıyor. “Kararın sonuçlarından
etkilenecek olanların karar üzerinde söz
hakkı olmalıdır” fikrini esas alan katılım
kavramının demokratik toplumlar inşa
etmede bir yapı taşı olduğu savunuluyor.

Katılımcı planlama, kentsel planlamanın stratejik
ve yönetim süreçlerine tüm toplumu dahil etmeyi
amaçlıyor. Katılımcı metotlarla vatandaşları karar
süreçlerine dahil etmek isteyen şehirler de dünyanın
dört bir yanında yaygınlaşıyor. Özellikle kentlerde
kırılgan grupların (kadın, yaşlı, çocuk, engelli,
mülteci ve etnik köken) temsili ve karar verme
sürecine dahil edilmesi açısından katılımcı planlama
önemseniyor. Vatandaşla diyalog halinde olan
şehirlerin, sorunları daha iyi tanımlayarak işe yarar
çözümler ve etkili hizmetler sağlayabileceği yaygın
bir kanaat olarak karşımıza çıkıyor.
Vatandaş katılımını öncelikli konularından biri
haline getiren Dünya Bankası, katılım kapsamında
geliştirilen çözüm önerilerine fon ve hibe desteği
sağlıyor. Dünya Bankası, katılımın yaygınlaştırılması
amacıyla yapılacak çalışmaların etkili olabilmesi
için 5 temel prensibe dikkat edilmesi gerektiğini
savunuyor: Projelerinin sonuç odaklı olması,
kademeli olması, vatandaş odaklı ve etkileşim
içerisinde olması, yerel mekanizmaları desteklemesi
ve konuya özel yaklaşımlar geliştirmesi. OECD’nin
2017 yılında yayınladığı “açık yönetim üzerine
tavsiyeler” raporu, vatandaşların ve yönetimin
daha etkili bir diyalog geliştirmeleri gerektiğini ve
bu hususta yenilikçi yöntemlere yönelimin elzem
olduğunu ifade ediyor.

KATILIM

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı), katılımcı bir sürecin, sırasıyla gündem
belirleme, analiz etme, taslak oluşturma,
karar alma, uygulama ve değerlendirme ve
izleme aşamalarından oluşması gerektiğinin
altını çiziyor.207 Diyalog ağlarının kurulması,
şeffaflaşma, bilgilendirme, görüş alma ve kararı
etkileme gibi konularda belediyelerin atacağı
adımların, vatandaşları sürece dahil etmekle
kalmayıp vatandaş ve şehir ilişkisini güçlendirerek
vatandaşların aidiyet ve sorumluluk duygularını
geliştirdiği düşünülüyor. Geleceğe öncülük eden
şehirlerin vatandaşları karar alma mekanizmalarına
daha çok dahil eden katılım esaslı şehirler olması
bekleniyor.

207. TEPAV (2014), Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler,
Mekanizmalar, Katılımcılık Rehberleri 1/4, http://www.tepav.org.tr/upload/
fles/1408538775-7.Yonetisim_ve_Katilim.pdf
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PARİS, FRANSA

KATILIMCI BÜTÇELEME

208

Yönetişim

Demokrasi

KATILIM

BÜTÇE:

Katılımcı bütçeleme, bütçenin nereye ve nasıl harcanması
gerektiğine ilişkin kararlara vatandaşların ve sivil toplum
kuruluşlarının katılımına imkan veren yeni bir kaynak
modeli. Model, aktif vatandaşlığı teşvik etmenin yanı
sıra şehir yönetimi ve vatandaşlar arasındaki ilişkiyi
geliştirmenin bir yolu olarak görüyor. Paris Belediyesi
2014 yılından beri bu modelin oldukça başarılı bir örneğini
uyguluyor. Her sene şehrin yıllık bütçesinin bir bölümü,
vatandaşlardan gelecek proje önerileri ışığında hayata
geçirilmek üzere ayrılıyor. Şehrin 20 ilçesinin her biri,
yerel projelere tahsis edilmiş bir katılımcı bütçeye sahip.
Vatandaşlardan gelecek proje fikirlerini hayata geçirmek
üzere her yıl 100 milyon avro ayrılıyor, bu da şehrin yatırım
bütçesinin %5’ini oluşturuyor. 30 milyon avroluk bir bütçe
ise özel olarak yoksul mahalleler için tahsis ediliyor.

Toplanan proje fikirleri, halk oylamasına sunuluyor
ve seçilenler hayata geçiriliyor. 2014 yılndan bu yana
belediyeye toplam 11.253 fikir sunuldu, halk oylamasıyla
seçilen 416 proje ise hayata geçirildi. Oy kullananların
sayısı da her yıl önemli oranda artış gösterdi. Modelin
uygulanmaya başlandığı 2014 yılında 40.000 kişi proje
fikirleri için oy kullanılırken bu rakam 2016’da Paris
nüfusunun yaklaşık %7’sine denk gelen 93.000 kişiye ulaştı.
Katılımcı projeler için ayrılacak bütçe miktarı;
belediyenin ölçeği, stratejik planı, öncelikli hedefleri
gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Her
belediyenin katılımcı bütçelemeyi bir metot olarak ele
alıp kendi ölçeğine ve önceliklerine uygun miktarları
vatandaşlardan gelen proje fikirlerine ayırması mümkün.

208. https://www.theguardian.com/cities/2019/oct/03/pissoirs-and-public-votes-how-paris-embraced-the-participatory-budget
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HAMBURG, ALMANYA

MÜLTECİLER İÇİN YER BULMAK

209

Kapsayıcılık

Göçmen/Mülteciler

Yönetişim

2015 yılında oldukça fazla sayıda mültecinin gelmesi
ile mültecilerin Hamburg’da yerleştirilmesi çözülmesi
gereken bir problem haline geldi. Halk katılımı ile sürecin
yürütülmesi için bir kolaylaştırma sistemi oluşturuldu.
Önce workshoplar düzenlenerek yurttaşların görüşleri
alındı. Sonrasında ise belirlenen 10 farklı bölgeye
mülteciler yerleştirildi. Yurttaş katılımı ile herkes için eşit
ve adil bir sistem kurulmaya çalışıldı.

209. https://urbact.eu/finding-places

Örneğin; bazı bölgeler mültecilerle yaşamak istemezken
bazı bölgeler yaşamak isteyeceklerini belirtiler. Bu
kıstaslara göre seçilen alanlara yerleştirilen mültecilerin
şehre entegrasyonunun da kolaylaşması hedeflendi.

KATILIM

BÜTÇE:
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BOLONYA, İTALYA

İŞ BİRLİĞİ EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK

210

İş Birliği

Yönetişim

KATILIM

BÜTÇE:

Bolonya Belediyesi, 2014 yılında kentsel ortak alanların
bakımı ve yenilenmesi için vatandaşlar ve şehir arasında
iş birliğini sağlayan bir yönetmeliği kabul etti. Yönetmelik,
vatandaşların kentsel ortak alanların bakımında rol alması
için hukuki ve idari bir çerçeve sunuyor. Aynı zamanda,
topluluk kooperatifleri ve mahalle vakıfları gibi yerel
kurumların oluşması teşvik ediliyor, teknik ve finansal
destek belediye tarafından sağlanıyor.
Yönetmeliğin onaylanmasından bu yana Bolonya’da
180’den fazla iş birliği anlaşması imzalandı. Yönetmelik
düzenlemesi, iş birliği anlaşmaları ve ilgili idari süreçler
küresel anlamda “iyi uygulama” olma özelliği taşıyor.
210. https://www.shareable.net/how-bologna-is-regenerating-the-urban-commons/

Düzenleme aynı zamanda geniş bir kentsel eş yönetişim
programının tasarımını da tetikledi. Şehir yönetimi,
yönetmeliğin başarısından ilhamla yenilikçi bir kamu
politikası olan “Collaborare è Bologna” (Eş-Bolonya)’yı
başlattı. Kamu politikası, sosyal inovasyon ve iş
birliğine dayalı ekonomi yoluyla kentsel ortak alanların
yenilenmesine yönelik çeşitli proje ve politikaların
koordine edilmesini ve Bolonya’nın güçlü bir iş birliği
ekosistemine sahip olmasını hedefliyor.
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BOSTON, ABD

KARMA KATILIM MODELİ

211

Ulaşım

Planlama

Demokrasi

Boston, 15 yıllık ulaşım planı “Go Boston 2030”u
vatandaşların katılımıyla geliştirmek amacıyla hem online
hem de gezici araçları kullandığı karma bir modeli hayata
geçirdi. Kent vatandaşların fikirlerini derlemek amacıyla
aşamalı bir katılım metodu uyguladı. İlk olarak vatandaşların
kent ulaşımını nasıl kullandıkları ve deneyimlediklerine
dair gerçek hikayeler toplandı (online ve gezici araçlarla).
Devamında vatandaşların ulaşımın geleceğine dair politika
önerilerini, fikirlerini ve projelerini toplamak amacıyla
Sokakta Fikirler masaları kuruldu, bisikletli bir römork ile
gezici fikir toplama aracı kullanıldı ve bir online platform
yoluyla internet erişimi olan vatandaşlara katılım imkanı
sağlandı. Sonrasında mahalle sakinleri ve uzmanların bir

araya geldiği yuvarlak masa toplantıları yapılarak ulaşım
zorlukları üzerine tartışmalar yürütüldü.
Toplanan proje ve politika fikirleri, uzmanlar ve belediye
çalışanları tarafından analiz edildi, stratejik plana en uygun
olan fikirler belirlendi ve senaryolaştırıldı. Senaryolar
üzerine tartışmak ve oylamaya çıkacak fikrileri belirlemek
amacıyla çalıştaylar düzenlendi ve vatandaşların senaryoları
değerlendirmeleri sağlandı. Son olarak, çevrimiçi bir anketle
seçilen fikirler ve politika önerileri halk oylamasına sunuldu.
Yaklaşık 50 proje ve politika fikri seçildi ve uygulama planına
dahil edildi. Metot hem dijital hem de geleneksel katılım
yollarını karma bir şekilde kullanarak katılımı artırması
bakımından örnek bir katılım modeli olarak değerlendiriliyor.

211. https://www.boston.gov/sites/default/files/file/document_files/2017/03/go_boston_2030_-_5_the_peoples_voice_action_planning_spreads.pdf

KATILIM

BÜTÇE:
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BARSELONA, İSPANYA

ÇEVRİMİÇİ PROJE PLATFORMU

212

Dayanışma

Demokrasi

KATILIM

BÜTÇE:

Decidim.org: İspanya ve Fransa’da 40’tan fazla belediye
tarafından benimsenen açık kaynaklı çevrimiçi bir altyapı
örneği. Decidim aracılığıyla binlerce insan, önerilerde
bulunuyor, karar alma tartışmalarını teşvik ediyor ve
kararların uygulanmasını izliyor. Barselona’da 2016’daki
lansmanından bu yana 28.500’den fazla kişi platforma
katıldı ve yaklaşık 12.500 teklif sunuldu. Bu tekliflerin
9.000’i kamu politikasına dönüştürüldü. Bu kapsamda
2023’e kadarki belediye bütçesinin %5’i katılımcı bütçe
olarak ayrıldı. Barselona halkı mahallelerine veya
bölgelerine yapılacak 75 milyon Avroluk yatırımın nasıl
yapılacağı konusunda doğrudan söz sahibi olacak.

212. https://decidim.org/

İlk aşamada projeler, ihtiyaçları karşılama ve Belediye
Eylem Programıyla ve Belediye yönetmelikleri ile
uyumlulukları açısından değerlendirilecek. İkinci aşamada
şehirde resmi olarak ikamet eden 14 yaşın üzerindeki
kişiler, hangi projelerin şehir için öncelikli olduğunu
seçebilecek. Katılımcılar, Decidim.barcelona platformu
üzerinden iki ila on proje arasında seçim yapabilecek.
Bu aşamada her bölge için otuz proje seçilecek.
Destekleyiciler ve belediye ekipleri, her bir projenin
teknik yönleri, bütçesi, maliyetleri ve takvimi üzerinde
karar vermek için birlikte çalışacak. Şehrin on bölgesi,
75 milyon Avroluk toplam bütçeyi paylaşacak.

239
ATİNA, YUNANİSTAN

KIRILGAN GRUPLAR İÇİN BİRLİKTE ÇÖZÜM
Dayanışma

213

Demokrasi

Atina, sivil toplum ve kamu işbirliği için dijital ve
fiziksel bir alan sağlayan Bloomberg ödüllü synAthina
platformunu uzun bir süredir uyguluyor. 2013
lansmanından bu yana, synAthena 381 grubun kentin
en kırılgan gruplarını hedefleyen 3000’den fazla
hizmet tasarlamasını sağladı. Uygulama aynı zamanda,
ekonomik olarak zorlu geçen yıllarda kentsel paydaşlar
arasındaki müzakerenin yeniden gerçekleşmesinin
anahtar araçlarından biri oldu.

Yöntem, güvenin yeniden inşa edilmesi, demokratik
katılımın sağlanması, vatandaşların reformlara dahil
edilmesi, sivil toplum ve şehir idaresinin diyalog halinde
olmasına katkı sağladı. SynAthina platformu, kamu
politikası belirleyicilerin ve sivil aktivistlerin net bir ortak
odak noktasıyla işbirliği yapabilecekleri inovatif bir alan
sağlıyor.

213. http://www.create-mobility.eu/eurocities/documents/SynAthina-Athens-community-platform-WSPO-ARBKQ9

KATILIM

BÜTÇE:
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BRÜKSEL, BELÇİKA

KATILIMCI TASARIM SÜRECİ

214

Katılımcı Planlama

Demokrasi

KATILIM

BÜTÇE:

Brussels by Us, insanların yerel mahalleler için somut
çözümler üzerinde çalışması ve işbirliği yapmasını
sağlayan bir vatandaş katılım projesi. Projenin amacı, üç
farklı bölge için işlevsel ihtiyaçlar ve çözümler düşünerek
kamusal alan tasarlamak. Proje, ticari tekliften kentsel
bahçeciliğe kadar, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını
anlamak için kullanılıyor. Bu kapsamda hayata geçen
örneklerden biri Brüksel Kuzey Tren İstasyonu.

214. https://www.brusselsbyus.be/

Bu istasyonun, mahalleliler, gezginler, öğrenciler ve diğer
pek çok kesimin ortak kullanabileceği, çok fonksiyonlu
bir alan olarak yeniden tasarlanması için şehir yönetimi
vatandaşlara danıştı. İşlevsellik ana tema olarak seçilerek,
Kuzey bölgesi sakinlerinin öneri ve görüşleri platform
üzerinden alındı. Bu öneri ve görüşlere göre görsel
tasarımlar yapıldı. Yemek katından, aydınlatmaya, su
sisteminden duvar dekorlarına kadar her konuda semt
sakinlerinin görüşlerine danışıldı.

241
GDANSK, POLONYA

VATANDAŞ MECLİSLERİ
Katılımcı Planlama

215

Demokrasi

Polonya’nın kuzeyindeki Gdańsk şehri şimdiye kadar
üç yurttaş meclisi düzenledi. İlki, bazı ilçelerde sele
neden olan aşırı yağıştan sonra 2016 yılında başlatıldı.
Şehir birimlerinin yağış sonrası müdahalesi yetersiz
görüldü ve bir vatandaş Gdańsk belediye başkanı Paweł
Adamowicz’e ulaşarak ileride meydana gelebilecek
şiddetli yağmurlara karşı nasıl önlem alınması
konusunda tavsiyelerin toplanması için bir yurttaşlar
meclisi kurulmasını teklif etti. Belediye başkanı teklifi ve
mecliste çıkacak tavsiyelerin halktan %80 destek alması
halinde bağlayıcı olması önerisini kabul etti. Böylece
karar alma süreçlerinde müzakereci bir demokrasi
model ortaya koyuldu.
215. https://urbact.eu/sites/default/files/cs-03b_si-gdansk-f3.pdf

Gdańsk’taki yurttaş meclisleri hukuki olarak belediye
başkanı tarafından yürütülüyor. Ancak uygulamada, bir
belediye ile işbirliği içinde 3 bağımsız koordinatörden
oluşan bir ekip toplantıları organize ediyor. Vatandaş
meclisleri kura yolu ile seçilen katılımcılardan oluşuyor.
Katılımcıların demografik dağılımına dikkat ediliyor.
Toplantılar her Cumartesi günü kısa sürecek şekilde
düzenleniyor. Toplantılar gerçekleşmeden önce
belirlenen katılımcılara haftanın konusu veriliyor ve
konuyla ilgili çalışma yapıp, öneri geliştirmeleri isteniyor.
Mevcut sorunların çözümü üzerine sunulan önerilerin
referandumda %80 destek alması halinde kararlar
hayata geçiriliyor.

KATILIM

BÜTÇE:
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BERLİN, ALMANYA

AÇIK VERİ İLE KATILIMI GÜÇLENDİRMEK

216

Açık Veri

Fikir Paylaşımı

KATILIM

BÜTÇE:

Berlin’deki en önemli e-katılım stratejilerinden birini
Açık Veri oluşturuyor. Açık Veri web sayfası vatandaşlara
tüm senato önerileri, resmî belgeler, resmi kararlar
ve başkentin tüm bileşenlerine ilişkin bilgi sağlıyor.
Bununla birlikte, Berlin’in akıllı şehir e-katılım stratejisi
“Mein Berlin” (My Berlin), Berlin’in geleceğe yönelik
ana katılımcı aracı olarak ortaya koyuluyor. Mein
Berlin platformunun beta sürümü 2015’te piyasaya
sürüldü. Sitede ilk aşamada vatandaşların bilgilerin
nasıl işlendiğini öğrenmesi için prosedür hakkında bilgi
sağlanıyor.

216. https://mein.berlin.de/

İkinci aşamada, her vatandaşın kamu bütçesinin
nasıl bölünmesi gerektiği konusunda beyin fırtınası
yapabileceği ve düşüncelerini iletebileceği bir
alanda fikirler toplanıyor. Bu aşama aynı zamanda
vatandaşların diğer insanların fikirleri hakkında yorum
yapmasına ve tartışmasına olanak tanıyan bir alan
sağlanıyor. Vatandaşlar fikir önermek için zaman
açısından sınırlandırılmıyor. Fikirleri ilerleyen yıllarda da
değerlendirilebileceğinden, vatandaşların fikirlerini teslim
etme ve tartışma süreci açık tutuluyor. Bir vatandaşın
fikri kabul edilirse, karar “Mein Berlin” web sitesinde
yayınlanıyor.

243
HUDDİNGE, İSVEÇ

YEREL DEMOKRASİ HAFTASI

217

İletişim

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

İsveç’te bulunan Huddinge Belediyesi, yılın bir haftasını
“demokrasi haftası” ilan ederek 2011 yılından bu yana
“siz olmadan demokrasi olmaz” sloganıyla etkinlikler
düzenliyor. Bu kapsamda dersler, yerel TV röportajları,
sergiler, tartışmalar, demokrasi yemeği gibi elliden fazla
etkinlik düzenleniyor. Çocuk, genç ve engelli hakları,
AB’de demokrasi, LGBTİ, dünyada kadın tartışmaları
ve yerel konut politikaları gibi birçok konu tartışılıyor.
Tartışmalara ilgili aktörlerin dahil olmasına özen
gösteriliyor. Örneğin odak temanın çocuklar ve gençlik
olduğu demokrasi haftasında, okulların katılımı gözetildi
ve politikacılar ilde bulunan okulları ziyaret etti.

Öğrenciler, gençlik merkezini ziyaret ederek demokrasi
ve insan hakları hakkında daha fazla bilgi edindi.
Belediye, sınırlı bütçe kaynağına ve tesise sahip
olmasına rağmen bu tarz etkinliklerin sürdürülebilir
olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini, kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar için alan açmanın, bireylerin ve
toplulukların politika süreçlerine katılmasında önemli
olduğunu belirtiyor.

217. Demokratidagar. (n.d.). Retrieved August 24, 2020, from https://www.huddinge.se/demokrati

KATILIM

BÜTÇE:
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LONDRA, İNGİLTERE

VATANDAŞ DESTEKLİ PROJELER
Dayanışma

218

Kitlesel Fonlama

KATILIM

BÜTÇE:

Crowfund London, Londra Belediyesi’nin şehrin
yenilenmesine kent sakinlerini de dahil ettiği katılımcı
bir proje. Bu kapsamda vatandaşlar, proje fikirlerini
doğrudan belediyeye önerebiliyor ve bunları
gerçekleştirmek için fon ve desteğe erişebiliyor. Fikirler,
yerel projeler için kitlesel fonlama platformu Spacehive
üzerinden paylaşılıyor, vatandaşlar bu platform üzerinden
proje fikirlerini ve fon hedeflerini paylaşarak halk
desteğine açıyor.

Fikir halktan yeterli desteği alırsa projelendirme ve
finanse edilme şansı kazanıyor. Projeler büyük ölçüde
belediyenin İyi Gelişme (Good Growth) fonu ve Londra
Ekonomik İş Birliği (LEAP) tarafından destekleniyor.
Belediye 82 projeye toplam 1.24 milyon pound destek
verdi.

218. https://www.london.gov.uk/what-we-do/regeneration/funding-opportunities/crowdfund-london/mayor-pledges-more-ps300k-crowdfund-london-2020-projects

245
RENNES, FRANSA

FAKÜLTE BİNASINDAN HİBRİT TOPLUM MERKEZİNE
İş Birliği

219

Eğitim

BÜTÇE:

Gelen fikirlerin değerlendirilmesinin ardından üç proje
birleştirilerek “Hotel Pasteur” konsepti ortaya çıkarıldı:
• Faaliyetlerin ihtiyacına göre değiştirilebilen, çok yönlü
bir mekânda farklı girişimleri barındıran Projeler Oteli,
• Vatandaşların kullanımına açık olacak okuma, psikohareket, yemek odası gibi alanları barındıran bir
merkez,
• Deneysel bir laboratuvar.

219. https://www.edcities.org/en/proyectosf/rennes-hotel-pasteur/

KATILIM

Rennes Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan eski
bir fen bilimleri fakültesi binasının yenilenmesine karar
verdikten sonra binanın yeni işlevinin ne olacağına dair
vatandaşların fikrine başvurdu.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

KÜLTÜR SANAT
VE SPOR

KÜLTÜR SANAT
VE SPOR
Kentlerin kültür sanat ve sporla iç içe
oluşu, kent karakterlerini doğrudan
şekillendiren sosyal ve ekonomik etkiler
yaratıyor. Kültür ve sanat, her ne kadar
dijital dünya önemsizleştirmiş gibi
görünse de birey ve toplum boyutlarında
temel öneme sahip olmaya devam ediyor.
Öte yandan, kentsel nüfusun giderek
artması ve ortalama insan ömrünün
de uzamasıyla beraber kentte spor
yaklaşımının da giderek önem kazandığı
çeşitli kuruluşlar ve araştırmalar tarafından
öne çıkarılıyor.220 Toplumsal uyumu
güçlendirmesi, ekonomik getirileri ve
şehirlere marka değeri kazandırmasıyla
kültür, sanat ve spor şehirler için göz ardı
edilemez boyutlarda önem taşıyor.

Toplumu üzerinde yarattığı ekonomik ve sosyal
etkilerle şekillendiren ve değiştiren kültürsanatın turizmi ve turizm kaynaklı ekonomiyi
güçlendirmesinden, bireyin kendisi ve toplumla
iletişimi, bu iletişimden dolayı toplumsal bütünlüğün
güçlenmesi gibi birçok alana yayılmış bir etki
yelpazesi bulunuyor. Kültür ve sanatın yoğun olduğu
bölgelerde toplumda uyumun artışında ve ayrımcılık
ve ölüm oranlarında düşüş, ekonomik refahta ise
artış gözlemleniyor.221 Kültür ve sanatın şehirlerin
birer marka haline gelmesi ve kimlik kazanması
yönünde de önemli bir katkısı bulunuyor. Kültür
ve sanat bakımından zengin ve gelişmiş bir şehir
başka yerlerdeki sanatçılara ve kültürel sektörün
diğer aktörlerine yaşam alanı sunarak bir çekim
merkezi haline geliyor. Sanatçıyı ve sanat severi
cezbedebilen şehir, beraberinde gelmesi muhtemel
bir turizm ve istihdam kaynağına kapılarını açmış
oluyor. Geçmişten günümüze kültür-sanatın üretim
merkezleri haline gelmiş Berlin, New York, Paris ve
Londra gibi şehirler bu alandaki turistik bilinirliğinin
faydasını görüyor.
Kent yaşamıyla ve modern toplumla kültür sanat
kadar iç içe girmiş olan spor, aktif ve sağlıklı
şehirler fikrinin merkezinde yer alıyor. Modern kent
yaşamında hareketsizlik insan sağlığını tehdit eden
unsurlar arasında üst sıralarda geliyor ve bu nedenle
aktif yaşamı teşvik şehirlerin önceliklerinden biri
olarak görülüyor. Şehirler aktif yaşamı desteklemek
adına spor odaklı planlamalara yoğunlaşarak fiziksel
aktiviteyi gündelik yaşamın bir parçası haline
getirmeye çalışıyor.

220. http://urbandynamics.info/wp-content/uploads/2017/12/Sport_in_the_City_-_paper-EN_Casas_Valle_Kompier-1.pdf 221. Stern, Mark J., “What do the Arts & Culture
Contribute to Urban Life?” (2013). CultureBlocks Philadelphia. 2. https://repository.upenn.edu/siap_cultureblocks/2

Kültür, sanat ve spor bakımından zengin olan
şehirler sundukları olanaklarla birer cazibe noktaları
haline gelebiliyor. Aktif yaşamın ve kültürel
etkinliklerin talep gördüğü şehirlerde bu talepler
doğrultusunda büyüyen ve gelişen sektörler de kent
için ekonomik kazanç kaynağı olabiliyor ve şehirli
kimliğinin oluşumuna katkı sağlıyor.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

Sağlıklı ve aktif yaşam bilincinin yaygınlaşması
sadece kentlerde halka açık alanlarda değil
ayrıca bu alanda hizmet sağlayan özel yapıların
çoğalmasıyla da insan hayatının bir parçası oluyor.
Benzer şekilde kültür sanat açısından da gelişmiş
olan şehirlerde alım satımların olduğu, etkinliklerin
düzenlendiği galeri ve müzelerin açıldığı ve bu yolla
ekonomik kazanç ve istihdam sağlayan bir sektör
şekillenebiliyor.

250
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SHANNON, İRLANDA

YEREL SANATÇILARIN DESTEKLENMESİ

222

Mekan

İstihdam

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:

Proje kırsalda yerel halkın kültür ve sanat ile ilişkisini
geliştirme, aynı zamanda da kültürel ve sanatsal
üretimlerini ekonomik kazanca dönüştürme amacı
güdüyor. Proje kapsamında yerelde sanat ve zanaat
üreten işçilere eğitim veriyor. Eğitimin yanı sıra, bölgede
sanat ve zanaat işleriyle uğraşan kişilere alan tanınıyor.

222. https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/nrn5_arts-rural-areas_factsheet.pdf

Bölgedeki sanatçılar ve zanaatkarlar, çoğunlukla bir
araya gelmelerine imkan vermeyen ve üretim yapmaya
uygun olmayan mekanlarda faaliyet gösteriyor. Proje
kapsamında bölgedeki bir alışveriş merkezinde uygun
bir alan, bölgede geri dönüştürebilecek materyallerle
sanatsal üretim yapan sanatçılara ayrılıyor.

251
BRABANT, BELÇİKA

YOL ÜSTÜNDE MODERN SANAT ESERLERİ

223

Turizm ve Kültürel Miras

Belçika’nın Brabant şehrinde yerel sanatçıların eserlerinin
görünürlüğünü ve bölgeye turistik ilgiyi artırmak üzere
modern sanat eserlerinin dizildiği bir rota oluşturma
projesi hayata geçirildi. Projeyi yerelde faaliyet gösteren
kültür merkezi ve kırsal ağ üstlendi. Proje kapsamında
farklı arka planlardan ve perspektiflerden sanatçılara
çağrıda bulunuluyor.

223. https://culturalite.be/?SenteS

Bölge halkından ve modern sanat uzmanlarından
oluşturulan jüri, hangi sanat eserlerinin hangi yol
üzerinde sergileneceğine karar veriyor. Proje kapsamında
aynı zamanda sanatçılara eserlerini üretebilmeleri
için alan tanınıyor. Üretim süreci boyunca festival ve
etkinlikler düzenleniyor.

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:
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AMSTERDAM, HOLLANDA

KÜLTÜR-SANAT ALANLARININ YENİDEN ORGANİZE EDİLMESİ

224

Kentsel Müdahale

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:

Amsterdam Belediyesi, kültür-sanat alanlarının ve
turistik mekanların şehrin merkezinde toplanması ve
şehir içi yoğunluğa sebep olması nedeniyle kültürsanat alanlarını şehrin çeperine konumlandırmak için
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu şekilde hem şehrin
merkezinin üzerinde yükün azaltılması hem de çeper
mahallelerde birlikteliğin artması hedefleniyor.

Konuyla ilgilenen Amsterdam Sanat Fonu ekibi,
Amsterdam’ın haritasını bu gözle inceliyor ve kültürsanat alanlarının nereye genişletilebileceğine karar
veriyor.

224. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/kunst-cultuur/kunst-buurt/

253
MİLANO, İTALYA

GRAFİTİ SANATÇILARI İÇİN SERBEST DUVARLAR
Deneyim

225

Dayanışma

Milano Belediyesi, grafiti sanatını teşvik etmek ve
sanatçılara alan tanımak için şehrin çeşitli yerlerinde
grafitiye açık duvarlar belirliyor. Yaklaşık 71 ayrı bölgede
100 duvar, sanatçıların kendilerini ifade edebilmesi için
kullanıma açıldı. Sanatçıların bu duvarların konumlarını
bulabilmeleri için yerlerinin işaretlendiği bir harita
uygulaması geliştirildi.

Uygulamaya bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar
üzerinden erişilebiliyor. Bu sayede grafiti sanatçıları
kullanımlarına sunulan bu “serbest duvarları” haritadan
rahatlıkla bulabiliyor. Sanatçıların bu duvarları kullanmak
için herhangi bir ücret ödemesi veya bir izin alması
gerekmiyor.

225. https://www.wantedinmilan.com/news/milan-makes-walls-available-for-street-art.html

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:
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LENS, FRANSA

MADEN KASABASINA UYDU MÜZE
İstihdam

226

Kalkınma

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:

Çoğu büyük müze ve sanat galerisi uydu galerileri
büyük şehirlere konuşlandırırken Paris’in Louvre Müzesi,
uydu galerisini eski bir maden kasabası olan Lens’e açtı.
35.000 nüfuslu kasabada artık kullanılmayan bir kömür
madeni değerlendirilerek açılan galeri, yerel halkı kültür
sanat ile bir araya getirirken aynı zamanda 120 adet
kişiye istihdam sağladı.

226. http://www.louvrelens.fr/

Turizmi şimdiden canlanan bölgenin gelecekte yılda
700.000 ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Turizmin
yanı sıra imajı tazelenen bölge, yeni altyapı yatırımlarını
çekmeyi ve beraberinde yeni istihdam olanakları
sağlayarak yüksek orandaki işsizlik rakamlarını
düşürmeyi amaçlıyor.

255
BURGAS, BULGARİSTAN

KAYKAY PARKI

227

Spor

Kentsel Alan

Bulgaristan’ın Burgas Kentinde AB fonlarıyla 2015
yılında açılan kaykay parkı, kentteki kaykaycıların
sosyalleşebileceği bir etkinlik merkezi olmaya devam
ediyor. Bulgaristan’ın en büyük kaykay tesisine ev
sahipliği yapan Dobrich kentinden gelen uzmanların
da yardımıyla tasarlanan park; uzman kaykaycıları ve

patencileri, amatörleri ve yerel halkı ağırlayacak işlevlere
sahip, ayrıca uluslararası turnuva ve etkinliklere ev
sahipliği yapmaya da uygun nitelikte görülüyor.

227. https://ec.europa.eu/budget/euprojects/project/e15d9a591453d738701380b4f3099f3a_en?hash=35663835636561313335323130

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:
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BOGOTÁ, KOLOMBİYA

ŞEHRİ RENKLENDİRMEDE KATILIMCI YAKLAŞIM

228

Katılım

KÜLTÜR SANAT VE SPOR

BÜTÇE:

Bogotá’da HabitARTE adındaki bir topluluk gecekondu
mahallelerini, bina önlerini ve açık alanları katılımcılarla
beraber sanat eserlerine dönüştürüyor. Katılımcılara
farklı sanat ve zanaat alanlarında eğitim veriliyor ve
bazıları bu sayede istihdam edilme şansı da yakalıyor.
Proje, sosyal içermeyi ve bir arada yaşamı teşvik ediyor.

228. https://use.metropolis.org/case-studies/habitarte

Katılımcılar, şehirde hangi sanat eserlerinin
sergileneceğine, binalarının cephelerinde hangi renkleri
kullanacaklarına ve mahallelerindeki kamusal alanlardaki
iyileştirmelerin kapsamına birlikte karar veriyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

TARIM VE KIRSAL
KALKINMA

TARIM VE
KIRSAL KALKINMA
İçlerinde Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün
(FAO) de olduğu Küresel Gıda Krizleri
Ağı’nın açıkladığı 2020 yılı raporunda,
55 ülkede 135 milyon kişinin gıda
güvencesi açısından kriz düzeyinde ya
da daha kötü durumda olduğu; COVID-19
salgınının da etkisiyle daha ciddi sıkıntılar
yaşanabileceği vurgulanıyor. Rapor
özetle, pandemiye karşı gerekli önlemler
alınmadığı taktirde gıda krizine ve
küresel düzeyde kırılgan gruplar üzerinde
yaratacağı etkiye dikkat çekiyor.

Tarım ve kırsal kalkınma yaklaşımları giderek
değişiyor, dönüşüyor. Son yıllarda sürdürülebilir
gıda, ekolojik tarım, organik tarım, tarımda pestisit
kullanımı, yerli tohum gibi çeşitli konular, tarım
ve kırsal kalkınma alanındaki yaklaşımın temel
tartışma alanları oldu. Özel sektör, yerel yönetimler
ve hükümetler de bu tartışmaların getirdiği yeni
tarım yaklaşımına cevap verecek birtakım adımlar
atıyor. İnsanların yarısından fazlası ve gelişmekte
olan ülkelerdeki insanların (Asya, Afrika ve Latin
Amerika) büyük çoğunluğu kırsal alanlarda
yaşıyor ve geçim kaynaklarının bir kısmını veya
tamamını tarımdan elde ediyor. Bu yüzden kırsal
kalkınma kavramını tarımdan ayrı düşünmek ve
değerlendirmek gerçekçi değil. Son yirmi yılda kırsal
kalkınma programlarına ve projelerine daha fazla
önem veriliyor ve kırsal alanların gelişiminin kentsel,
endüstriyel komplekslerin oluşturulması kadar
önemli olduğu kabul ediliyor.
Tarım endüstrisi, çok boyutlu bir ekonomik alanı
temsil ediyor. Çiftçilerden ve emlak sektörüne,
süpermarketlerden restoranlara kadar pek çok
alanla bağ kuran tarım sektörünü anlamak,
çapraz sektörlerdeki etkilerin de gıda üretimini ve
dağıtımını nasıl etkileyeceğini öngörmek kritik önem
arz ediyor. İklim krizinin hem ulusal hem uluslararası
kurumlar tarafından ortak bir kriz olarak kabul
edilmesinin ardından tarımsal üretimde temiz, iyi,
zehirsiz gibi kavramların öne çıktığını görülüyor.
Bu trendin uzun yıllar daha etkisini artırarak devam
etmesi bekleniyor. Yine iklim kriziyle bağlantılı
olarak tarımsal üretimin verimini artırma konusunda
dijital dönüşümlerin her geçen gün önem
kazanacağı ve zamanla sektörün hakim iş yapış
biçimi haline geleceği öngörülüyor.

Dördüncü Tarım Devrimi:
Tarımda Dijital Dönüşüm
Teknolojik yenilikler gıda zincirindeki her bağı
tohumdan çatala dönüştürmeye başlıyor. Gelişmiş
ülkelerde dijital teknolojilerin tarıma entegre
edilmesi, tarımsal operasyonları daha verimli hale
getiriyor. Bu bakımdan tarımda dijital dönüşümü
katalize eden küresel eğilimler şöyle sıralanıyor:

• Artan nüfus ve buna bağlı olarak gıda talebindeki
artış: BM FAO raporuna göre, dünya nüfusunun
2050 yılına kadar 10 milyar seviyesine yükselmesi
ve tarımsal talebin yüzde 50 artırması, protein,
meyve ve sebzeye olan talebin de yükselmesi
bekleniyor.

• Dijital tüketiciler artıyor: Dijital tüketime yatkın
ve bu konuda talepleri olan yeni nesil tüketici
davranışı tarımda da yükseliyor. Bu tüketiciler,
diğer dijital tüketim alışkanlıklarında edindikleri
deneyimi talep ediyor. Öte yandan temiz,
sürdürülebilir ve yerli üretime önem veriyor.

• Gıda kaybı ve atıklarını önlemek: FAO’ya

göre, üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte
kayboluyor veya boşa harcanıyor. Her yıl, gelişmiş
ülkelerdeki tüketiciler sahra altı Afrika’nın tüm
net gıda üretimi kadar gıdayı israf ediyor. Ayrıca,
gelişmekte olan ülkeler meyve, sebze ve etleri
uzun mesafelerde taşımak için soğuk zincir
altyapısının eksikliğiyle mücadele ediyor. Tüm bu
atık ve israfın önlenmesi için tüketim, tedarik ve
taşıma aşamalarında dijital dönüşümün kaçınılmaz
olduğunun altı çiziliyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için tarım
devrimini sürdürülebilir ve dijitale uyumlu kararlarla
şekillendirmenin artan küresel gıda talebini
karşılamaya yardımcı olabileceği vurgulanıyor:

• Tarımda Robotik Teknolojisi: Robotikler gittikçe

daha verimli hale geliyor ve ekimden hasata,
et işlemeden ve ürün lojistiğine kadar tarımsal
değer zincirindeki birçok aşamaya entegre oluyor.
Özellikle istenmeyen bitkileri belirleme ve meyve
toplama konusunda robotiklere olan talep artıyor.

• Uzaktan Algılama: Arazi sensörlerinden drone’lara
ve uydu görüntülerine kadar çok sayıda uzaktan
algılama tekniği, çiftçilerin ürünlerini birden
fazla perspektiften görmelerine imkan sağlıyor.
Bilgi işlem ve sensör teknolojisindeki ilerlemeler
sayesinde çiftçiler artık sahadaki ayrıntılara
erişebiliyor. Tüm bunlar çiftçilere gerçek zamanlı
güncel bilgiler sağlıyor, böylece güncel duruma
göre hızlı değişiklikler yapılabiliyor.

• Makine Öğrenmesi ve Analitik: Makine öğrenimi

ve gelişmiş analitik, her sektörde olduğu gibi
tarımda da eğilimleri görmek ve izlemek için veri
oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Makine öğrenimi,
mahsul üretimi için hangi özelliklerin ve genlerin
en iyi olacağını tahmin ederek çiftçilere konum ve
iklim için en iyi cinsi, konumu ve toprak yapısını
verebiliyor.

• Blockchain teknolojisi: Blockchain teknolojisi,

tarım sektöründe gıda tedarik zincirinin
optimizasyonunu sağlayarak gıda kaynaklarının
izlenebilirliğini, gıda güvenliğini ve verimliliğini
artırıyor. Taşınan yükleri, taşıma sırasındaki geçiş
noktalarını ve temel bilgileri taşıyıcılara iletiyor ve
ürünün kalitesini, fiyatını, yerini ve ilgili adımları
düzenli olarak kaydediyor. Bu sayede çiftçilere
malları uygun fiyatlarla satma, sigorta süreçlerini
kolaylaştırma ve işlem ücretlerini düşürme
konusunda yardımcı oluyor, küçük çiftçilerin pazara
girmesine imkan sağlıyor.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Yerelde üretim ve küçük işletmelerin/üreticilerin
desteklenmesi de bu iki başlıkla birlikte tarımsal
üretimde giderek önem kazanan gündemler
arasında yer alıyor.

Tarımda Yeni Trendler

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Toprak Sağlığı ve Gıda Güvenliği: Dünya Tarım
Örgütü, sürdürebilir toprak yönetimi ile tarımda %53
daha fazla verim alınabileceğini belirtiyor. Artan
dünya nüfusu göz önünde bulundurulduğunda
elimizde kalan tarımsal alanlardan mümkün
olduğu kadar fazla faydalanmak önem arz ediyor.
Çiftçiler, verimli toprakların üretken çiftlikler
anlamına geldiğinin farkında ve toprak ıslahı, gece
sulama, koruyucu bitkiler, doğrudan ekim gibi son
zamanlarda daha da popülerlik kazanan metotları
kullanıyor. Toprağın yenilenmesine odaklanan;
çiftçilerin mahsul verimlerini sürdürmelerine,
su tutma ve bitki alımını iyileştirmeye ve çiftlik
karlılığını artırmaya odaklanan tarım ve otlatma
uygulamalarına rejeneratif tarım deniyor. Çiftçiler,
bir yandan da bu tarım uygulamalarını, ellerindeki
alanı bir sonraki kuşağa bırakabilmek açısından
önemli görüyor. Toprak sağlığı, iklim değişikliği
açısından da kritik. Toprağın, her yıl dünyadaki fosil
yakıt emisyonunun %25’ini temizlediği belirtiliyor.
Bazı hükümetler ve özel şirketler, çiftliklerde toprak
sağlığını iyileştirmek için gereken mali yardımı
sağlayan hibe destekleri veriyor. Bazı ülkelerde ise
çiftçilere, sahip olduğu toprakların atmosferden
temizlediği karbon miktarı için doğrudan ödeme
yapılıyor.
Suyun Kullanımı: Hali hazırda dünyanın bazı
bölgelerinde karşı karşıya kalınan ve gelecekte
küresel bir problem olarak karşımıza çıkması
öngörülen su krizi sebebiyle suyun hangi sektörde
kullanılırsa kullanılsın, daha verimli şekillerde
kullanılması önemli bir gündem maddesi.
Çiftçiler, sürdürülebilirliğin yanı sıra, çiftlik karlılığını
artırmak için de sudan tasarruf etmeye çalışıyor.
Dünya tarım örgütü, üretimde su verimliliğinin
nasıl artırılacağına dair birkaç yöntem öneriyor.
Bunlardan bazıları: gün ortasında sulamadan
kaçınılarak doğrudan buharlaşmanın azaltılması
ve üstten serpme yöntemiyle sulamak yerine
bitkilerin kökten sulanması, çıplak topraktan
buharlaşmanın azaltılması, yabani ot kontrol
yöntemlerinin uygulanarak otların terlemesinin
azaltılması, ekim ve dikim yaparken bölge için

en uygun ve pazarlanabilir ürünlerin seçilmesi,
ekim/dikim ve hasat için en uygun zamanlamanın
seçilmesi, toprağın yapısına ve üretime en uygun
şekilde toprağın işlenmesi, toprağın tuz oranının
gözetim altında tutulması ve hava koşullarını ve
bitki büyüme aşamalarını dikkate alarak doğru
miktarlarda sulama yapılması.
Dikey Tarım: Bazı kaynaklar dikey bir çiftlikte
üretim yapmanın geleneksel tarıma kıyasla 3 ila 5
katı maliyetli olabileceğini tahmin etse de dikey
tarımın birçok avantajı var. Örneğin, geleneksel
tarımda toprak yılın belli zamanları ürün verirken,
dikey tarımla yıl boyunca mahsul alınacağı için
daha yüksek verim potansiyelinden söz edilebiliyor.
Dikey tarımın belki de en önemli avantajlarından
biri, kentlerin içerisinde de yapılabiliyor olması.
2050 yılında 3 kişiden 2’sinin şehirlerde yaşayacağı
varsayımıyla, dikey tarım, kent sakinlerinin
kendilerine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta
bulunan dikey çiftliklerden taze ürün satın
alabilmesini vadediyor. Geleneksel tarımla üretilen
ürünler ise çoğunlukla yüzlerce kilometre yol kat
ederek şehirlere ulaştırılabiliyor. Dikey tarımın
bir diğer avantajı ise, tarımsal ürünlerin kontrollü
ortamlarda yetiştirilmesiyle geleneksel ürünlere
göre daha az pestisit ve daha az suya ihtiyacı
olması.
Kent Bostanları: Dünya nüfusunun büyük bir
kısmının kentlerde yaşaması, deneyimlenen insani
ve ekonomik krizler ve iklim krizi, kentlilerin
beslenmesine ilişkin gündemleri öne çıkarıyor. Bu
gündemlerden doğan yenilikçi metotlardan biri ise
kent bostanları. Kent bostanları, şehirlerin içinde,
şehir sakinlerinin gıda ihtiyaçlarının bir kısmını
karşılamak için oluşturulmuş üretim alanlarını
ifade ediyor. Kent bostanlarının amaçları arasında
tarımın öneminin şehirliler tarafından anlaşılması ve
şehir sakinlerinin üretimle buluşturulması, şehirde
yaşayanların daha taze, güvenli ve sağlıklı gıdaya
erişebilmesi, şehirlerin öngörülemeyen doğal ve
beşeri koşullara karşı daha dayanıklı hale gelmesi
yer alıyor.

Vermikültür: Vermikültür, solucanlar vasıtası ile
organik atıkların gübreye dönüştürülmesi anlamına
geliyor. Vermikültür, topluma ve üreticiye hem
atık yönetimi anlamında katkı sağlıyor, hem
atıklara ekonomik bir değer kazandırıyor hem
de kimyasal gübrelere bir alternatif teşkil ederek
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Endüstriyel boyutta
gübre üretimi için dayanıklı ve çalışkan özel bir
solucan türünün kullanılması gerekiyor.

Permakültür: Permakültür, gıda sisteminin bütüncül
bir şekilde ele alınması anlamına geliyor. Üretime
doğa ve insan çerçevelerinden bakılmasını, “daha
çok” için kısa süreli ve düşüncesizce adımlar yerine
uzun süreli ve sürdürebilir adımlar atılmasını
destekliyor. Doğanın ve insanın ancak bu şekilde
bir arada var olabileceğini savunuyor ve eğer bu
prensipler benimsenirse herhangi bir dış etken
olmadan kendi kendine yetebileceğini söylüyor.
Permakültür, doğaya rağmen üretimi değil, doğayla
birlikte var olmayı esas alıyor.
Ekolojik Tarım: Ekolojik tarım, gıda üretiminin
kimyasal gübreleme, ilaç, herbisit, pestisit, hormon
kullanımı gibi uygulamalardan arındırılmasını esas
alan bir yaklaşım. Uzun yıllardır tarımda kullanılan
bu tür kimyasalların, insan ve hayvanların sağlığında
hasarlara yol açtığının, bağışıklıklarının düştüğünün
ve hatta genetik bozulmalara sebep olduğunun
keşfedilmesiyle ekolojik tarım dünya çapında ilgi
görmeye başladı. Bahsi edilen kimyasal müdahaleler
yerine tarımda doğayla bütüncül, sürdürülebilir,
insan ve hayvanların sağlığına, doğaya zararı
olmayan uygulamaların kullanılması gerektiğini
savunuyor.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Agroekolojik Tarım: Agroekolojik tarım; organik
tarım, permakültür, koruyucu tarım gibi çeşitli
uygulamaları içeren bir çatı yaklaşım olarak
değerlendiriliyor. Agroekolojik tarımı en kısa
şekilde anlatmak gerekirse mısır üretiminden örnek
vermek mümkün. Endüstriyel uygulamalarda, bir
mısır tarlasındaki mahsulleri zararlı böceklerden
uzak tutmak için ilaçlama, agroekoloji yaklaşımına
göre zehir olarak tarif ediliyor. Agroekolojik tarım
kimyasal maddeleri kullanmadan, mısır sıralarının
arasına zararlı böcekleri kaçıracak bir bitki türü,
tarlanın çevresine ise zararlı bitkileri çekecek
bir bitki türü ekerek tarla içinde böceklerden
kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Çoklu
ürün (polikültür), kardeş bitkiler, hayvancılıkta
bütünleştirme, nöbetleşme, ara ürün gibi
uygulamalar, agroekolojik tarımın sahiplendiği
uygulamalar arasında yer alıyor. Agroekolojik tarım,
aynı zamanda gıdaların üreticiden tüketiciye aracısız
ulaşması gerektiğini, yerel üretimin ve tüketimin
esas olması gerektiğini savunuyor.
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MİLANO, İTALYA

TARIM İŞÇİLERİNİN DESTEKLENMESİ

229

Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

BÜTÇE:

Milano Belediyesi şehrin tarım yapılan kırsal bölgelerine
altyapısal, teknolojik, kültürel, ekonomik vs. birçok
destek sağlıyor. Bunlardan biri de Köylü Kültürünü
Destekleme projesi. Bu proje ile tarımla uğraşan
işçilerin bir yıl içerisinde rutin olarak deneyimlediklerini
birbirlerine anlatmaları için bir ortam oluşturuluyor.

Belediyenin bu proje ile açtığı alan, Milano’nun kırsal
bölgelerinde yaşayan tarım işçilerinin birbirlerinin
hikayelerinden haberdar olmalarını sağlıyor.

229. https://www.milanometropolirurale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/milanometropolirurale/progetti-in-corso/itinerari-ospitalita-attivita-culturali
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HONDURAS

KIRSALDA GENÇ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYEREK GÖÇÜ ÖNLEMEK230
Gençlik

Girişimcilik

Honduras’ın kırsalında yaşayan gençler insana yakışır
istihdam fırsatlarına erişimde önemli zorluklarla karşı
karşıya kalıyor. Bu sebeple bölgede gençlerin göç etme
oranı oldukça yüksek. Honduras Çalışma ve Sosyal
Koruma Bakanlığı’nın FAO, ILO, UNDP ve UNFPA
gibi uluslararası organlarla geliştirdiği proje, kırsal
alanlarda yaşayan gençleri kendi mikro girişimlerini
ve işletmelerini kurma konusunda destekleyerek göçü
azaltmayı amaçladı.

230. http://www.fao.org/3/a-i5205e.pdf

Öncelikle, hedeflenen gençlere yerel pazar fırsatlarını
analiz etme ve iş planları geliştirme konusunda rehberlik
edilirken, girişimlerini başlatmak ve sürdürmek için
gereken tarım ve iş becerileri konusunda eğitimler
verildi. Daha sonra, genç girişimciler, mikro işletmelerini
başlatmak ve büyütmek için kredi ve tohum fonlarına
erişim konusunda desteklendi. 2.180 genç kadın ve
erkek, tarımsal ve girişimcilik becerileri konusunda
eğitildi, 1500’den fazla genç mikro işletmelerini hayata
geçirdi. 2009-2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen
projenin toplam bütçesi 595,402 Amerikan dolarıydı.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

BÜTÇE:
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BATI ŞERİA, FİLİSTİN

SUYA ERİŞİMİ ARTIRARAK ÇİFTÇİLERİ GÜÇLENDİRMEK

231

Su Kaynakları

TARIM VE KIRSAL KALKINMA

BÜTÇE:

Suya sınırlı erişim, Batı Şeria’daki yoksul Filistinli
çiftçiler ve çobanlar için en önemli sorunlardan birini
temsil ediyor. Suya istikrarlı erişim olmadan çiftçilerin
sürdürülebilir şekilde verim elde etmesi imkanlı
bulunmuyor. Sorunun çözümüne ilişkin Filistin Tarım
Bakanlığı tarafından uygulanan, FAO ve Avrupa Birliği
tarafından desteklenen projeyle su kıtlığını gidermek
ve kırsal istihdamı teşvik etmek için çift yönlü bir
yaklaşım uygulandı.

231. http://www.fao.org/3/a-i5204e.pdf

Birinci adım sarnıçların yapılabilmesi veya rehabilite
edilebilmesi için gerekli nakit destekten oluşuyordu.
İkinci adım ise hanelerin yeni sarnıçlarını etkin bir
şekilde kullanabilmelerini, yönetebilmelerini ve
bakımlarını yapabilmelerini sağlamak için yerel çiftçi
hanelerine ve agronomistlere iyi tarım ve su yönetimi
uygulamaları konusunda eğitim verilmesiydi.
Proje kapsamında, 465 yeni sarnıç inşa edildi ve
35 sarnıç rehabilite edildi. 2011-2013 yılları arasında
gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 1,9 milyon
Amerikan dolarıydı.
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TURİZM VE
KÜLTÜREL MİRAS
Turizmin kalkınma ile olan doğrudan
bağı ve modern yaklaşımlarla yeniden
tanımlanması ve çeşitlenmesi gibi
dinamikler turizmi sosyo-ekonomik gelişim
için anahtar unsurlarından biri haline
getiriyor. Turizm çoğu gelişmekte olan
ülkenin temel gelir kaynaklarından birini
oluşturuyor. Küresel turizmin sanayileşmiş
ve gelişmiş ülkelerde yayılması inşaat,
tarım ve telekomünikasyon gibi birçok
ilgili alanda ekonomik kazanç ve istihdam
sağlıyor.232 Turizm işletmeleri birbirlerine
olduğu gibi diğer işletmelere, hükümete,
kent sakinlerine ve yerel halka da ihtiyaç
duyuyor ve ekonomik kazanç ve giderleri
fiilen bölgedeki herkesi bir şekilde
etkiliyor.

Etkili bir turizm politikasının geliştirilmesi çeşitli
nedenlerden ötürü zorluklar barındırıyor. “Açık”
bir sektör olan turizm; siyasi, sosyal, çevresel ve
teknolojik değişimlerden etkileniyor ve bu değişime
hızlı yanıtlar üretmek zorunda kalıyor.
Her ne kadar havacılık gibi sektörler küresel boyutta
faaliyet gösteren işletmeler tarafından yönetilse de
turizm hizmetleri genellikle, küçük ve orta ölçekli
işletmeler tarafından sağlanıyor. Bu da sektördeki
ani dalgalanmalarda işletmeleri daha kırılgan hale
getiriyor.

232. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2012-3-en.pdf?expires=1586247309&id=id&accname=guest&checksum=DFD5A3D256E94F1A7066601699762DF9

Geçmişte bu tanım kültürlerin anıtsal kalıntıları için
kullanılırken, şimdilerde yeni kategorileri de içeren
çok anlamlı bir tanıma sahip. Günümüzde kültürel
miras sadece tarihi eserler, yapılar veya alanlar gibi
somut formlarda değil; aynı zamanda sesler, değerler,
gelenekler, sözlü tarih gibi soyut formlarda da
karşımıza çıkıyor. Her ne kadar somut ve soyut kültürel
miras olarak ikiye ayrılarak tanımlasa da, günümüzde
birbirleriyle ayrıştırılamayacak kadar iç içe geçmiş
durumda. Birçok kültürel mirası koruma projeleri
somut mirası olduğu kadar soyut mirası da muhafaza
etmeyi amaçlıyor. Kültürel miras, kırsal bölgelerin
yeniden canlandırılması ve sürdürülebilir turizmin
desteklenmesi potansiyelini beraberinde getiriyor.

Yerel yönetimler turizm sektörünün bölgelerde
gelişiminin desteklenmesinde kritik bir rol
üstleniyor. Altyapı temini, turist cazibe ve çekim
merkezlerinin geliştirilmesi, festival ve etkinliklere
destek ve tanıtım planlarının uygulanması gibi
görevler üstlenerek, hem kültürel mirasın korunması
hem de turizmin desteklenmesi anlamında önemli
katkılar sunuyor.

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

Kültürel miras, toplumların geliştirdiği ve kuşaktan
kuşağa aktardığı, gelenekler, uygulamalar, objeler,
sanatsal ifadeler ve değerleri barındıran yaşam
biçimlerinin bir ifadesi.
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İTALYA VE AVUSTURYA

KÜLTÜREL MİRASIN TARİHİ FOTOĞRAFLARLA KORUNMASI

233,234

Fotoğraf

Eğitim

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Proje çevrimiçi bir portal geliştirerek tarihçilerin
ve ilgilenen diğer paydaşların tarihi fotoğrafları
düzenlemesine, arşivlemesine, muhafaza etmesine ve
paylaşmasına yardımcı oluyor. Projenin amaçlarından
birini, tarihi fotoğrafların profesyonelce yönetilmesi
üzerine rehberler geliştirilmesi oluşturuyor. Bu rehberler
Almanca İtalyanca ve İngilizce seçeneklerle www.
lichtbild-argentovivo.eu adresinden kullanıcılara
sunuluyor. Yol gösterici rehberler, tarih, muhafaza
ve düzenleme sistemleri, dijitalleştirme ve görsel
yönetimi ve uzun-süreli arşivleme şeklinde her biri
ayrı bir konuya odaklanan beş ayrı çalıştaya dayanıyor.

233. www.tiroler-photoarchiv.eu 234. www.lichtbild-argentovivo.eu

Çalıştaya katılamayanlar için proje tarihi fotoğrafların
idare edilmesi üzerine özel bir e-kurs imkanı sunuyor.
Eğitim ve farkındalık yaratma çabalarına ek olarak, proje
bölgenin fotoğraflarının paylaşımı ve görüntülenmesi
için bir platform oluşturdu. Fiziksel fotoğraf sergilerinin
yanı sıra, proje websitesi de TimeTrip uygulaması
veya sanal turlar yoluyla fotoğrafların görüntülenmesi
açısından tercih edilen bir seçenek sunuyor. Proje için
toplam 1.348.000 avro yatırım alındı. AB Bölgesel
Kalkınma Fonu projeye 777.390 avro destek sağladı.
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WALLONIA, BELÇİKA

YEŞİL TURİZMİN TANITILMASI

235

Kalkınma

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Wallonia’daki Chimay ormanını daha tanınır ve turizm
bakımından çekici hale getirmek amacıyla tasarlanan
proje kapsamında çeşitli araçlar ve hizmetler geliştirildi.
Hizmete açılan mobil uygulama kullanıcıların bölge ve
yürüyüş yollarına dair detaylı bilgiye ulaşmasını sağlıyor,
aynı zamanda doğa etkinlikleri, atölyeler, fotoğraf
sergileri gibi çeşitli etkinliklere dair duyuruları da
barındırıyor.

235. http://www.foretdupaysdechimay.be/en/contacts

Geliştirilen hizmetler ve etkinliklerin mobil uygulama
desteğiyle beraber tanıtılması ve yaygınlaştırılması
bölgeye gelen turist sayısının artmasını sağladı.
Bölgenin imajının tazelenmesinden belediyeler, restoran
ve kafe gibi yerel işletmeler, konaklama alanları gibi
yerel ekonominin parçası olan unsurlar büyük ölçüde
faydalandı.

274

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

LİZBON, PORTEKİZ

TARİHİ YAŞATAN İŞLETMELERLE İŞ BİRLİĞİ

236

Kalkınma

İş Birliği

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Lizbon, ticareti şehrin ayırt edici bir unsuru olarak
tanımak ve kültürel mirası yaşatmak adına Loja com
História, “Geçmişi Olan Mağazalar” programını geliştirdi.
Şehrin kimliğini geliştirmeye yardımcı olan, tarihi
ve kültürel mirasını korumada rol oynayan mağaza,
restoran ve kafe gibi yerler “Tarih Etiketli Mağazalar”
olarak işaretleniyor. Belediyenin amacı, şehrin ekonomik
ve sosyal dokusunu canlandırmak için özellikle tarihi
şehir merkezindeki yerel mağazaları teşvik etmek. Bu
amaçla, birçok farklı sektörden paydaşın yer aldığı
bir çalışma grubu oluşturudu. Çok disiplinli çalışma
grubu aday mağazaları ziyaret ediyor ve denetliyor.

236. https://urbact.eu/shops-history

Mağazaların seçiminde özellikle kentin mimari mirasını
taşıyıp taşımadığına ve kültürel ve tarihi malzemelerin
varlığına ve korunup korunmadığına bakılıyor.
Etiketlenen her mağaza binasının ön cephesine
işaretlemeyi yerleştiriyor. Proje kapsamında aynı
zamanda seçilen mağazaları desteklemek için bir fon da
ayrılmış durumda. Bu fon, mağazaların cephe, mimari ve
dekoratif unsurlarda yapacağı bakım veya restorasyonu
ya da bölgeyi canlandırmak ve kültürü tanıtmak için
planlanan kültürel girişimleri destekliyor.
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PİŁA-MŁYN, POLONYA

TEMATİK KÖY YAKLAŞIMIYLA TURİZM

237

Kalkınma

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Yerel aktörlerin de katılımıyla kurulan tematik köy,
bölgenin yeraltı kahverengi kömür madenleri tarafından
şekillenen endüstriyel geçmişini tanıtıyor.

237. https://gorniczawioska.pl/

Bu sayede Polonya’nın kırsalındaki küçük bir köy
turistler için uğrak bir nokta haline getirildi, yerel halkın
yaşadıkları bölgenin tarihi geçmişi ile bağ kurması ve
bölgeye turizm kaynaklı ekonomik gelir sağlandı.
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BERLİN, ALMANYA

TARİHİ FİGÜRLER HAKKINDA BİLGİ VEREN
SOKAK TABELALARI
238

Tarih

Farkındalık

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Berlin’e bağlı Adlershof bölgesinde isimlerini tarihi bir
figür, kurum veya olaydan alan sokakların tabelaları
aldıkları isimlerin tarihi geçmişi hakkında küçük bilgiler
vererek kentin kültür ve dokusunu insanlara yansıtıyor.

238. http://www.w-volk.de/museum/street32.htm

Bu sayede tabelalar sakinlerin yaşadıkları kenti daha
iyi tanıyıp kentle bir bağ kurabilmelerini, ayrıca
ziyaretçilerin de kent hakkında fikir sahibi olabilmelerini
sağlıyor.
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BRÜKSEL, BELÇİKA

INSTAGRAM VE TIKTOK DOSTU MÜZE

239

Z Kuşağı

Eğlence

TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS

BÜTÇE:

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki optik illüzyon müzesi
Smile Safari bilindik müzelerin aksine ziyaretçilerin
eserlerle etkileşime girmelerini ve fotoğraf çektirmeleri
üzerine kurulu bir konsept yansıtıyor.

239. https://smilesafari.be/en/

Instagram ve TikTok gibi insanların fotoğraf ve video
paylaştığı platformların kullanıcıları için cezbedici bir
tecrübe sunan müze başlı başına turistler için uğrak bir
nokta olarak şehrin turizmine katkı sağlıyor.
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İSTİHDAM
VE İSTİHDAM
EDİLEBİLİRLİK
Değişen dünyada küreselleşme; teknoloji
ve yeni iş modellerinin gelişimini, yeni
istihdam alanlarını, çalışma biçimlerini
ortaya çıkarıyor. İşyerleri ve çalışma
ortamları da bu değişimden etkileniyor.
Uzaktan çalışma ve offshoring (birtakım
üretimin/hizmet alımının ucuz ülkelere
taşınması) günümüzde özellikle IT (bilişim
teknolojileri) gibi sektörlerde oldukça
yaygın kullanılıyor. Bu değişimin bir
sonucu olarak çoğu iş ve çalışma hayatı
dengesiz ve istikrarsız bir hal almaya
başlıyor ve sosyal gruplar arası iş dağılımı
değişiyor.

Düşük vasıflı, düşük ücretli ve yarı zamanlı (parttime) çalışma, gelir dağılımını etkiliyor, git gide
artan eşitsizlik ve sosyal dışlanmayla sonuçlanıyor.
Sosyal hareketliliğin azalması, eşitsizliği daha
da belirginleştiriyor ve sağlık, eğitim başarısı ve
suç gibi toplumu derinden ilgilendiren konularda
olumsuz sonuçlar doğurmaya başlıyor. Bu anlamda
değişimin yaratabileceği olumsuzluklara karşı önlem
geliştirme ve değişime ayak uydurma çabalarının
gerekliliği önde gelen uluslararası kuruluşlar
tarafından önemseniyor. Avrupa Birliği “Avrupa
2020: AB Büyüme ve İstihdam Stratejisi”240 ile
büyüme ve istihdam yaratmada somut reformlara
yönelmeyi, küreselleşmenin beraberinde getirdiği
zorluklar ve yaşlanma gibi uzun vadeli sosyal ve
ekonomik sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.
Avrupa 2020 stratejisi temel olarak; İnovasyon ve
bilgi gelişimi yoluyla akıllı dönüşüm, sürdürülebilir,
yeşil, kaynak verimliliği yüksek ve daha rekabetçi bir
ekonomi, sosyal ve bölgesel dengeyi sağlamlaştıran
bir planı benimsiyor. Strateji kendisine kapsamında
20-64 yaş arası nüfusta istihdam oranının en az
%75’e çıkarılması, gayrisafi yurt içi hasılanın %3’lük
bölümünün AR-GE yatırımına harcanması, sera gazı
emisyonlarının en az %20 oranında düşürülmesi,
yenilenebilir enerjinin payının arttırılması ve enerji
verimliliğinde artış, okul-terk oranının %10’un
altına indirilmesi, yoksulluk ve sosyal dışlanma
tehdidiyle yüzleşen insan sayısının 20 milyon kadar
azaltılması241 hedefleniyor.

240. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en 241. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:em0028

İstihdam Edilebilirlik
Gelişen teknoloji, bu gelişmelerin ve değişikliklerin
getirdiği ve getireceği yeni iş alanları, geçerliliğini
yitirmiş ve yitirecek meslekler; istihdam edilebilirliği
oldukça önemli bir gündem haline getiriyor.
Dünyanın geçirdiği hızlı değişim, istihdam
edilebilirlik kavramının da çok hızlı bir şekilde
değişmesine sebep oluyor. Geçerliliğini yitirecek
işlerde çalışan ve mevcut işlerinde değişiklikler
yapması gerekecek kişileri, teknolojinin ve
dijitalleşmenin gereklilikleriyle donatılması,
21. yüzyıl becerilerini kazanması ortak bir hedef
olarak ele alınıyor.

Bu bakımdan değişen dünyaya ve iş
gereksinimlerine hızlıca adapte olabilmek bile başlı
başına bir 21. yüzyıl becerisi olarak tanımlanıyor.
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Avrupa
Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kurumlar, 21. yüzyıl
becerilerinin nasıl öğretileceğini, eğitim müfredatına
nasıl dahil edilebileceğini bir süredir gündemlerine
almış durumda. Eleştirel düşünme, problem çözme,
bilişim ve iletişim teknoloji okuryazarlığı, medya
okuryazarlığı, üretkenlik, liderlik gibi beceriler
21. yüzyıl becerileri/yeterlilikleri olarak listeleniyor.

21. Yüzyıl Becerileri
İstihdam edilebilirliğin önkoşulu olmaya başlayan
21. yüzyıl becerileri; her geçen gün değişen,
yenilenen, eklenen, eksilen beceri setlerinden
oluşuyor. 21. yüzyıl becerilerinin en önemli
niteliklerinden biri, oldukça dinamik olması.
Dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişim, her
geçen gün yeni beceri gereksinimleri doğuruyor
ve önümüzdeki 10 yıl için geçerli olacak bir beceri
setinden söz etmek mümkün olmuyor.

242. https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/employment-and-social-policy.htm

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

Küresel ekonomik kriz ile birlikte daha da derinleşen
istihdam sorunuyla başa çıkabilmek için G20 ülkeleri
G20 İstihdam Görev Gücü (G20 Task Force on
Employment)’nü kurdu. Kurum, özellikle ülkelere
genç işsizlik sorunuyla başa çıkma konusunda
yardımcı olmaya odaklanıyor.242
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CORNWALL, İNGİLTERE

GENÇ ANNELER BAŞARACAK
Paylaşım

243

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Genç anneler uzun süreli işsiz kalma riski en çok
taşıyan gruplar arasında yer alıyor. Bu nedenle, onlara
becerilerini geliştirmek ve iş bulmadaki engelleri
aşmak için gerekli desteği sunmak kritik önem taşıyor.
Cornwall’daki ödüllü Young Mums Will Achieve (YMWA)
projesi, genç annelerin istihdamına katkıda bulunmak
veya eğitim almalarına destek olmak amacıyla yola
çıkıyor.

Cornwall Kent Konseyi tarafından yürütülen proje,
katılımcıların kişisel gelişimine destek sağlıyor, kişiye
özel öğrenme fırsatları sunuyor. Cornwall’da mesleki ve
akademik eğitim alan genç ebeveynlerin sayısı, 2009’da
%20’nin altında iken, Temmuz 2012’de %34’e yükseldi.
Proje, cinsiyet eşitliğini destekleyen lider proje ödülüne
layık görüldü.

243. https://readingagency.org.uk/adults/impact/006-quick-reads-case-studies/young-mums-will-achieve.html
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GDANSK, POLONYA

BAKIMEVLERİNDEN AYRILAN GENÇLER İÇİN İŞ İMKÂNI

244

Kapsayıcılık

Gençlik

So Stay Hotel, 2016 yılında Gdansk Belediyesi ve iş
ortakları ile iş birliği içerisinde Sosyal İnovasyon Vakfı
tarafından kuruldu. Otel, bakım evlerinde ve aile dışında
büyüyen (işsiz olma olasılıkları genel nüfusa göre daha
yüksek ve üniversite eğitimi alma olasılıkları daha düşük
olan) gençlerin hayatlarını değiştirmek için imkanlar
sağlıyor. Uygulama, şehir ve vatandaşlar için önemli
olan zorlukların üstesinden gelmek için üç sektörün
(belediye, iş dünyası, vakıf) birlikte nasıl çalışabileceğini
gösteriyor. Proje, devlet okulu sisteminde eğitim ve
mesleki eğitim alma konusunda bireysel sorunları
olan gençlerin gelir elde edebilecekleri, işyerinde
yeterlilik kazanabilecekleri ve bağımsız bir hayata
başlayabilecekleri bir sosyal girişim örneği.

244. https://urbact.eu/so-stay-hotel

Gençler, açık işgücü piyasasında oldukça değer verilen
çalışma sahasında profesyonellerin rehberliğinde nitelik
ve deneyim kazanıyor. İstihdam programına katılan
gençlere Vakıf tarafından düzenlenen konut desteği
veriliyor. Bu destek, gençlere bakım tesislerinden
ayrılarak bağımsız, yetişkin bir hayata başlama fırsatı
da veriyor. Gençler bir mesleği öğrendikten sonra ve ilk
iş/staj deneyimlerini profesyoneller eşliğinde, gerçek
çalışma koşullarında So Stay Hotel’de gerçekleştiriyor.
Burada deneyim ve pratik kazanan gençler daha
sonra piyasada ilk işlerine başlayarak, genç yaşlarda
iş değerlerini tanıyor, yaşamsal sorumluluklarını tek
başlarına gerçekleştirme fırsatı buluyor.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

284

DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

GOTHENBURG, ALMANYA

İKİNCİ ŞANS: İYİLEŞME VE TAMİRAT
Kapsayıcılık

245

Yoksulluk

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Evsizlik küresel bir kentsel problem haline geliyor. İki
yerel IKEA mağazası ile iş birliği yapan Gothenburg
Şehri Sosyal Yardım İdaresi 2014 yılından bu yana
evsizlere işgücü piyasasına dahil etmek için bir
ortaklık yürütüyor. Proje tecrit ve istismar ile yaşamış
kişilerin özgüvenlerini güçlendirmelerine, anlamlı işler
kazanmalarına ve evlerini döşemelerine olanak tanıyor.

245. https://urbact.eu/second-chance-recovery-and-repair

IKEA’nın geri kazanım departmanı, nakliye, ambalaj
ve üretim hataları nedeniyle artık satamayacakları
mobilyalara sahip. Katılımcılar, IKEA’da atılan mobilya
parçalarını almak için bir kamyon kullanıyor, bunları
bir atölyede tamir ediyor ve sonra onarılan eşyaları
sergiliyor. Gruptaki diğer kişiler ihtiyaç duydukları
parçaları alarak evlerini döşeyebiliyor. Proje evsizlere iş
deneyimi ve becerisi sunarken aynı zamanda evlerini
döşeyebilmeleri için imkan sağlıyor.

285
AARHUS, ALMANYA

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER İNİSİYATİF ALIYOR

246

Yoksulluk

İnovasyon

Uzun süreli işsizler, her yıl kendilerini işgücü piyasasına
hazırlamak için harcanacak paranın - en azından bir
kısmının - nasıl kullanılması gerektiğine kendileri karar
verseydi ne olurdu? Aarhus Belediyesi bunu öğrenmek
için bazı kurumlarla iş birliği yaparak nakit hibe vermeyi
mali olarak mümkün kılan iki yıllık bir pilot proje başlattı.

Hibeyi alan yararlanıcı paranın neye ve nasıl
kullanılacağından sorumlu oldu. Hibe çalışma koşullarına
uyum sağlayabilmek için dövme sildirmek veya yeni
kıyafetler almaktan yaratacakları yeni iş için ham madde
almaya uzanan farklı alanlarda kullanıldı. 2017 yılında, 27
katılımcının 14’ü artık işsizlik ödeneği almayı bıraktı.

Proje 100 uzun süreli işsiz vatandaşa kendileri için iş
bulma veya iş yaratma çalışmaları üretmeleri için yaklaşık
6.700 avro vermeyi hedefledi.

Katılımcılar, süreç boyunca iş danışmanları tarafından
kendilerine güvenle muamele edildiği için kendi yaşamları
üzerinde daha fazla sorumluluk ve kontrol hissettiklerini
ifade ediyor. Aynı zamanda bu girişimi “taze bir yaklaşım”
ve kişiselleştirilmiş bir uygulama olarak tanımlıyor, tek tip
kurs ve uygulamalardan farklı olduğunu düşünüyorlar.

246. https://urbact.eu/long-term-unemployed-take-lead

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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MARIBOR, SLOVENYA

GENÇLERLE GENÇLER İÇİN GİRİŞİMİ

247

Gençlik

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

“Benim Neslim İş Başında” (My Generation at Work)
projesi, gençlerin işgücü piyasasında talep olan fakat
daha az istenen mesleklerle (marangozluk, resim,
duvarcılık, elektrik) ilişkilendirilmesine yardımcı oluyor.
Proje kapsamında ortaokul öğrencileri gönüllülerle
birlikte Maribor Şehir Gençlik Konseyi binalarını
yeniliyor. Proje ile gençler aktif vatandaşlar olarak
kente katkıda bulunmak için iş birliği yapıyor, istihdam
durumlarını iyileştirebileceklerini görüyor.

Proje istihdam edilebilirliği ve istihdamı artırmaya
yardımcı olurken gönüllülüğü, kültürlerarası iş birliğini
ve gençlerin aktif katılımını da teşvik ediyor. Proje
kapsamında gençler bilgi ve deneyim kazanarak
kendilerini geliştirme imkanı yakalıyor. Maribor
Belediyesi, proje ile Güneydoğu Avrupa’da kadınları
ve gençleri destekleyen en iyi 5 uygulamadan birini
uygulayan kurum olarak seçilerek GENiYOUTH
Belediye Girişimleri Ödülü’nü almaya hak kazandı.

247. https://www.slideserve.com/dalia/my-generation-at-work-project-maribor-a-new-comprehensive-approach

287
STOKHOLM, İSVEÇ

İŞSİZ GENÇLER İÇİN BECERİ PROGRAMI

248

Gençlik

Katılım

Genel hedefini uzun vadede genç işsizliğini azaltmak
olan proje 16-24 yaş grubu ve uzun süredir işsiz olan
gençlere odaklanıyor. Okulu bırakmış, psikiyatrik
hastalıkları olan, eski madde kullanıcısı ve ekonomik
problem yaşayan gençler önceliklendiriliyor.
Program, gençlerin iş piyasasına entegre olmalarını
kolaylaştırmayı ve onları kariyer alanlarında
desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında verilen
kurslar 12 hafta sürüyor. Eğitimler sonunda katılımcılar
gelecekteki amaçlarını yansıtan eylem planlarını
hazırlıyor. Her katılımcı için bir koç/rehber atanıyor.

248. http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Stockholm%20-%20Project%20Filur.pdf

Proje, her grupta 15 katılımcı olmak üzere üç grup
halinde yürütülüyor. Böylelikle gençler kendi çevreleri
ile iletişim kurmayı ve iletişim becerilerini geliştirmeyi
öğrenerek istihdam edilebilirliklerini olumlu yönde
etkileyen değerli bir iş deneyimi kazanıyor. Proje
sonunda katılımcıların % 80,4’ü programın teorik
aşamasını başarıyla tamamlayarak istihdam edildi veya
eğitime başlamaya karar verdi. Proje ile Stokholm,
gençlik eğitiminin ve iş deneyiminin işgücü piyasası
talebine eşleştirilmesine katkıda bulunuldu.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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ÇEK CUMHURİYETİ

DİJİTAL AKADEMİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

249

Eğitim

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Dijital Akademi, Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren
Czechitas adlı bir sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü
bir eğitim projesi. Proje özellikle kadınlara ve genç
kızlara teknoloji ve programlama alanında eğitimler
vererek dijital iş piyasasında iş bulabilmelerini
hedefliyor. Programlama, web tasarımı, grafik
tasarım, dijital pazarlama, veri analizi, IT güvenliği
verilen eğitimler arasında yer alıyor. Dijital Akademi
projesi beceri geliştirme ve mentorluk eğitimi olarak
tanımlanıyor.

Geleceğin veri analistlerini yetiştirmeyi amaçlayan
projenin otuz kişilik sınıfının %20’si doğum izni yeni
bitmiş annelerden, %20’si de yeni mezun olmuş
üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Proje bu alandaki
eski deneyimlere veya bilgi birikimine bakmaksızın
katılımcılara eğitim veriyor. Bu alanda eğitim verilen
kişiler, yerelde iş birliği içerisinde olunan şirketler ile
buluşturularak iş imkanları yaratılması amaçlanıyor.

249. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/20-outstanding-projects-reach-finals-european-digital-skills-awards-2017#Digital%20skills%20for%20women%20
and%20girls

289
BRÜKSEL, BELÇİKA

ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİYLE İSTİHDAM DESTEĞİ

250

İş Birliği

Gençlik

Proje Brüksel’de turizm sektörüne ilgi duyan ve özellikle
düşük eğitim seviyesine ve vasfa sahip gençlerin
istihdama katılmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan
bir model ortaya koyuyor. Bu kapsamda gençler
için birtakım teorik ve pratik programlar düzenliyor.
Brüksel’in Molenbeek-Saint Jean mahallesinde bulunan
Hotel Belvue, turizm sektörüne ilgi duyan gençlerin
pratik eğitim alabilecekleri bir konaklama ve eğitim
merkezi işlevi görüyor. Eğitim genel olarak 18-24
yaş arası, düşük seviyede eğitim veya vasfa sahip ve
otelcilik sektöründe iş arayan gençleri hedefliyor. 3
yıldızlı yeni inşa edilmiş otelin yanı sıra, tarihi BelleVue Bira Fabrikasının içinde bir yerel istihdam ve
250. www.art2work.be/en/

eğitim kuruluşu tarafından otelcilik, turizm ve etkinlik
yönetmenliği sektörlerinden öğrencilere profesyonel
eğitimler düzenleniyor. Eğitim tamamlandıktan sonra,
öğrenciler bizzat Belvue otelinde çalışarak öğrendiklerini
pratiğe dökme şansı elde ediyor. Eğitim merkezi ve
Hotel Belvue’de 13 haftanın ardından, öğrenciler başka
bir yerel beş-yıldızlı otelde bir aylık staj yapma imkanı
buluyor. Eğitimleri boyunca, stajyerlere iş arayışlarında
doğrudan yardım sağlanıyor. Bu yardım eğitim
tamamlandıktan sonra da stajyer, otelcilik sektöründe
ilk işini güvenceye alana kadar yardım ediyor. Projenin
aldığı toplam 5.129.721 avroluk desteğin büyük bir kısmı
AB Bölgesel Kalkınma Fonundan geliyor.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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WAN CHAI, HONG-KONG

YAŞLILAR İÇİN YENİ İSTİHDAM YOLCULUĞU
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

251

Eğitim

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Hong-Kong’un Wan Chai kentinde, yaşlı dostu istihdam
uygulamalarının eksikliğini tespit eden yaşlılarla çalışan
merkezler, sosyal girişimler ve üniversiteler, yaşlıların
istihdam becerilerini geliştirmeyi ve orta bu kişiler
için istihdam fırsatları yaratmayı amaçlayan “Yaşlı
Vatandaşlar için Yeni İstihdam Yolculuğu” programını
düzenliyor. Program kapsamında verilen 20 saatlik
eğitim kapsamında iş arayanlar en güncel iş arama
ve mülakat becerileri ile donatılıyor. İlgilenen bazı
katılımcılara işe yerleştirme garantili yemek hizmeti veya
ofis desteği kursu veriliyor.

251. http://www.jcafc.hk/en/Events/New-Employment-Journey.html

Yemek servisi kursu, temel gıda güvenliği ve hijyeni
bilgisi, garsonluk becerileri, pratik Mandarin ve İngilizce
derslerini içeriyor. Ofis desteği kursu sürecinde ise
telefonla arama ve karşılama, ofis ekipmanlarının
çalıştırılması, dosyalama, ofis dışı görevlerin yerine
getirilmesi, pratik İngilizce ve Mandarin dersleri
veriliyor. Uygulamalı iş eğitiminin ardından kursiyerler
iş becerilerini ve istihdam fırsatlarını daha da geliştiren
40 saatlik bir işe yerleştiriliyor. İş arayan yaşlıların
istihdam bilgisi almaları için bir iş fuarı düzenleniyor.
İlgili kuruluşlar, iş fuarında yaşlı başvuru sahiplerinin
bilgilendiren stantlar kuruyor.

291
ROTTERDAM, HOLLANDA

ORTAOKULDAN BAŞLAYAN KARİYER KOÇLUĞU EĞİTİMLERİ

252

Eğitim

İş Birliği

Yüksek yoksulluk ve geniş göçmen nüfusuna sahip bir
bölge olan Rotterdam South’da işsizlik %21 oranında.
Bölgedeki gençler sıklıkla, finans veya yöneticilik alanları
gibi yüksek prestije ama sınırlı fırsatlara sahip işler
için eğitim alıyor. Bu eğitimlere dahil olmayan gençler
ise farklı sektörlerde çalışmak için eğitimlerini yarıda
bırakıyor. BRIDGE projesi okul çağındaki çocukları
mesleki çalışmaları seçme yönünde desteklemeyi,
yüksek kalitede işlere erişimlerini artırmayı ve şirketlerin
insan kaynağı arayışına destek olmayı amaçlıyor.
Hedef grupların farkındalığını erkenden arttırmak için
faaliyetler 9 yaşındaki çocuklarla başlıyor ve mesleki
okul eğitiminin sonuna kadar devam ediyor.
252. www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/rotterdam

BRIDGE kariyer desteğinin başlamasından 7 ay sonra,
Rotterdam South bölgesindeki tüm okullar programa
dahil oldu ve her yıl 9 yaş grubundan 1.800 genç katılım
gösteriyor. 60’dan fazla öğretmen kariyer rehberliği
üzerine eğitiliyor, 1.300 kadar yaşça daha büyük öğrenci
mentörlük eğitimi alıyor. Öğrencilerden 300 tanesi bir
kariyer garantisiyle eğitime başlıyor. Projenin aldığı
toplam 6.247.030 avro desteğin 4.997.624 avro kadarı
AB Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından sağlanıyor.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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FRANSA

İKİNCİ ŞANS OKULLARI
Eğitim

253

Gençlik

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Fransa’nın çeşitli bölgelerinde yer alan ikinci şans
okulları yaşları 16 ile 25 arası olan okulu bırakmış
gençlere toplumdaki yerlerini bulabilmeleri ve
ekonomik güvencelerini sağlayabilmeleri için ikinci
bir şans sunuyor. Sıradan okullardan farklı olarak
ikinci şans okulları hedef kitle olan gençlerin topluma
entegre olabilmelerine yönelik özel olarak hazırlanmış
programlar sunuyor.

253. http://www.reseau-e2c.fr/

Şimdiye kadar Fransa’da 70.000’den fazla genç
ikinci şans okullarına katıldı ve programı tamamlayan
gençlerin %60’ı yeterlilik isteyen sektörlerde kalifiye
çalışan olarak iş buldu.

293
TYROL, AVUSTURYA

EĞİTİM VE DENEYİM: “ÜRETİM OKULU”
Eğitim

Kırılgan ve Kapsayıcılık

254

Göçmenler

LEA üretim okulu Avusturya’nın Tyrol bölgesinde
15-19 yaş arası gençlerin iş dünyasındaki ve
toplumdaki yerlerini bulabilmeleri için mesleki ve
sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler
veriyor.

254. http://www.lea-produktionsschule.eu/

Okul, zorunlu eğitim ile yetişkin hayatı arasındaki
boşluğu kapatmayı ve gençlere çeşitli alanlarda
eğitim seçeneği sunarak ve yerel şirketlerde staj
imkanları vererek çalışma hayatını anlatmayı
amaçlıyor. Oluşum, ayrıca göçmen gençlere özel
olarak odaklanıyor ve Almanca dil eğitimi de sunuyor.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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BREMEN, ALMANYA

ANAHTAR SİZSİNİZ

255

Gençlik

Eğitim

Eşitlik

BÜTÇE:

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

Bremen şehrinin eğitim ve öğretim
departmanı, göçmen nüfusa yönelik
“Anahtar sizsiniz” kampanyasını
başlattı. Adını şehrin ikonik
sembolünden alan kampanya,
şehrin geleceğinin anahtarı
olarak azınlık gençliği gösteriyor
ve hizmet istihdamını çekici bir
kariyer seçeneği olarak bu gençlere
sunuyor. Şehir de polis, itfaiye,
kanun yaptırımı, adli idare, mali
yönetim ve genel idare dahil olmak
üzere çok çeşitli departmanlara
personel alıyor.
Kampanyanın mesajları şehrin
eşitlik taahhüdünü korurken, hedef
kitlelerin nasıl işe alınacağına ilişkin
zorlu sorun dikkatli bir şekilde
yönetildi. 25.000’den fazla kişiyi
istihdam eden şehirde, azınlık
gençlerin şehre ait olduklarını
hissetmeleri ve istihdama katılmaları
hedefleniyor.

255. http://citiesofmigration.ca/wpcontent/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Report2.pdf

295
LONDRA, İNGİLTERE

GEÇİNMEYE YETECEK MAAŞ

256

Eşitlik

Londra gibi yaşam şartları pahalı olan metropollerde
geçinmek için asgari ücretin yetmediği düşünülüyor.
Özellikle hizmet sektöründeki düşük maaştan rahatsız
olanlar, asgari ücretin %35 fazlası olan “geçinmeye
yetecek maaş” talebinde bulundu. Bu maaşı sağlayan
iş yerlerine belediye bünyesinde kurulan Geçinmeye
Yetecek Maaş Birimi tarafından hibe, teşvik ve
destekler sağlanıyor.

256. https://www.livingwage.org.uk/history

Şehir yönetimine bağlı olan birçok kurum ve kuruluşta
2001 yılında devreye giren adil ücret politikası, özel
sektördeki birçok şirket tarafından da gönüllü olarak
kabul edildi. Böylelikle, işsizlik ve iş değiştirme
oranlarının da azaldığı gözlemlendi.

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:
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BRIGHTON & HOVE, İNGİLTERE

GENÇLER İÇİN KARİYER VE
İŞ BULMA DANIŞMANLIK PLATFORMU

257

Gençlik

İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

BÜTÇE:

Kısaca BEACH adıyla biline online platform Brighton
& Hove bölgesindeki gençlerin iş bulma şanslarını
güçlendirmek için çeşitli tavsiyeler veriyor ve kariyer
üzerine rehberlik sunuyor. 2011’den itibaren hizmet
sunan platformun gençlere hitap ettiğinden ve gençlerin
sorunlarına çözüm sunabileceğinden emin olmak için
proje ekibi bir grup öğrencinin bir araya gelmesiyle
oluşturuldu.

257. https://use.metropolis.org/case-studies/beach-online-employability-advice

Belediye ile iş birliği içerisinde geliştirilen web sitesi
gençler için sunduğu kariyer tavsiyelerinin yanı sıra
özellikle yereldeki iş bulabilme fırsatları ve şartlarına
göre bilgilendirmeler sunuyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

SAĞLIK

SAĞLIK
İnsanlığın varlığından bu yana önemini
yitirmeyen ve değişen dünyanın yarattığı
tehditlerin hedefi olmaya devam eden en
temel konulardan biri insan sağlığı.
Sağlığa yönelen tehditlere karşı kalıcı ve
bütünlüklü çözümler üretme çabasıyla
da kamu sağlığı kavramı önem kazanıyor.
Kamu sağlığı kavramını basitçe hastalığı
önleme, insan hayatını uzatma ve yaşam
kalitesini artırmaya çabalamak; toplumda,
kuruluşlarda, kamuda, özel sektörde ve
bireylerde bilinçli seçimlerin yapılmasını
desteklemek olarak tanımlamak
mümkün.258
Özellikle pandemi süreci, sağlık risklerinin
yaratabileceği hasarın her türlü boyutunu
bir kez daha gözler önüne serdi ve kamu
sağlığının korunması ve geliştirilmesi
için ilgili tüm paydaşların bir arada
çalışmasının önemini görünür kıldı.

Günümüz şehirlerinin modern sağlık tehditleri
karşısında “ön cepheler” haline gelmesi, kamu
sağlığı konusunda merkezi yönetimlerin yanı sıra
yerel yönetimlere de önemli sorumluluklar yüklüyor.
Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü “Sağlıklı Şehirler”
yaklaşımını benimsiyor.259
DSÖ sağlıklı şehri “sürekli olarak, sosyal ve fiziksel
çevreler oluşturup geliştiren ve toplum kaynaklarını
insanların karşılıklı olarak birbirlerini hayatın her
alanında desteklediği ve maksimum potansiyele
ulaştırdığı şehirler” olarak tanımlıyor.
Yaklaşım, sağlığı şehirlerin siyasi gündemlerinde
üst sıralara taşımayı ve yerel düzeyde güçlü bir
kamu sağlığı hareketi inşa etmeyi amaçlıyor. Eşitlik,
katılımcı yönetim ve sektörler arası iş birliği önemle
vurgulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün “sağlıklı
şehir” yaklaşımı aşağıdaki hedefleri benimsiyor:260

• Yoksulları ve kırılgan grupları merkeze alan bir
yaklaşımla sağlık için eylem planlarını ve yerel
düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek,

• Ulusal-yerel düzeyde iş birliğine vurgu yaparak,
sağlıklı şehirlerin, sağlık gelişimi ve kamu sağlığı
çerçevesinde ulusal düzeyde desteklemek,

258. Winslow, Charles-Edward Amory (1920). “The Untilled Field of Public Health”. Modern Medicine. 2 (1306): 183–191. 259. https://www.euro.who.int/en/health-topics/
environment-and-health/urban-health/ 260. Ibid

• Şehirlerdeki sağlık şartlarını geliştirmede

kullanılabilecek pratik ve politika düzeyindeki
yöntemleri geliştirmek,

• Sağlıklı şehirler hareketine katılım gösteren
şehirlerle bağlantılar kurmak, iş birliğini
geliştirmek,

• Kentin tüm paydaşları ve yerel yönetimlerle

SAĞLIK

birlikte, küresel düzeyde sağlığın savunulmasında
aktif rol oynamak.
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VANCOUVER, KANADA

UYUŞTURUCU PROBLEMİNE ETKİLİ YAKLAŞIM

261

Bağımlılıkla Mücadele

Suçla Mücadele

SAĞLIK

BÜTÇE:

Vancouver, British Colombia’da 1997 yılında patlak
veren uyuşturucu ve seks ticareti ekonomisi, HIV
hastalığının ciddi bir şekilde yayılması ile sonuçlanıyor.
Vancouver 2000-2001 yılları arasında o dönemde
birçok başka belediyenin yürütmeye başladığı ve temel
olarak 1970lerde Frankfurt’taki uyuşturucu ile mücadele
programını (Frankfurt Way) örnek alan bir uyuşturucu
politikası geliştiriyor. Bu yeni uyuşturucu ile mücadele
stratejileri uyuşturucu bağımlılarını tedavi etmek için;
kontrollü uyuşturucu kullanımı servisleri, kapsamlı
bağımlılık tedavisi (içinde eğitim ve eroin destekli
tedaviyi de içeren) ve yeni polis denetimi stratejilerini

gibi farklı yaklaşımlar kullanıyor. Bu dönemde
belediyenin uyuşturucu politikası Kuzey Amerika’daki
en cesur uyuşturucu ile mücadele politikalarından biri
olarak değerlendiriliyor. Yalnızca denetimli uyuşturucu
tüketimi hizmetleri bile kendi başına aşırı dozdan
ölüm oranını %35 azaltıyor. Vancouver’ın bu kapsamlı
yaklaşımı; halktaki uyuşturucu kullanımını, aşırı dozdan
ölümleri, HIV ve hepatit C hastalıklarını ciddi bir şekilde
azaltıyor. Vancouver örneğinden sonra Kanada’daki
Ontario ve Toronto gibi kentler de bu modeli kendi
uyuşturucu politikalarına entegre ediyor.

261. https://www.drugpolicy.org/sites/default/files/drug_policy_alliance_municipal_drug_strategy_lessons_in_taking_drug_poli_0.pdf

303
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SAĞLIKLI BESLENME KILAVUZU

262

Kentsel Tarım ve Gıdaya Erişim

San Diego Belediyesi’nin LiveWell (İyi Yaşa) Girişimi,
2016 yılında çocuklara ve yetişkinlere sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlayan bir gıda projesi
başlattı. Bölgede obezitenin ve sağlıksız beslenme
alışkanlıklarının yaygın olarak görülmesi projeyi önemli
kılıyor. Proje, aynı zamanda San Diego şehrinde ve
California eyaletinde yerel gıda üreticileri ile çalışarak
sektörü güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini
desteklemeyi amaçlıyor. Program kapsamında sağlıklı
beslenme konusunda hazırlanan kılavuz ilgili aktörlere
dağıtılıyor. Kılavuz, daha sağlıklı gıda alternatifleri, menü
tavsiyeleri ve hijyen gibi çeşitli alanlarda yol gösterici
bilgiler sunuyor.
262. https://www.livewellsd.org/

Sağlanan rehberlik yoluyla San Diego halkının daha
dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinip işlenmiş
gıdaların tüketimini azalması hedefleniyor. Kılavuzda:
• Toplu yemeklere (gruplar halinde 60 yaş üstü bireylere
besin ve sosyal yardım sağlayan sofralar),
• Kafeteryalara ve kafelere,
• Bakım evlerine/ev yapımı yemek servislerine,
• Toplantı/etkinlik menülerine,
• Yiyecek otomatlarına ve beslenme planlarına
odaklanılıyor.

SAĞLIK

BÜTÇE:
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SAN DIEGO, ABD

DIŞ MEKAN AKTİVİTELERİNİN TANITIMI VE TEŞVİKİ

263

Turizm ve Kültürel Miras

SAĞLIK

BÜTÇE:

San Diego Belediyesi’nin LiveWell (İyi Yaşa) Girişimi,
bölgede yürüyüş, dağcılık, kamp gibi çeşitli dış mekan
aktivitelerine uygun alanların tanıtılması ve teşvik
edilmesi amacıyla broşürler hazırlıyor.

263. Ibid.

Bütün vatandaşların erişimine açık olan broşürler,
hem dış mekan aktiviteleri konusunda vatandaşları ve
turistleri bilgilendirmeyi hem de bu tür aktivitelerin
desteklenmesi yoluyla insanların daha aktif ve sağlıklı
bir yaşam tarzına yönlendirilmesini hedefliyor.
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KİŞİYE ÖZEL KENTSEL AKTİF YAŞAM REHBERLİĞİ

264

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Spor

Amsterdam Belediyesi’nin Hollanda’da bulunan birkaç
üniversite ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği PAUL
projesi, şehirlerde yaşayan bireyleri aktif olmaya ve
egzersiz yapmaya yönlendirmek için kişiselleştirilmiş
uygulama teknolojisine güveniyor. Piyasadaki fitness
ve sağlıklı yaşam uygulamalarının yetersiz olduğunu
ve bilimsel bir tabandan beslenmediğini savunan
proje, egzersiz ve aktivitenin bireyden bireye farklılık
gösterdiğini, kişilerin kentsel yaşantısının koşullarının da
aynı şekilde birbirinden farklı olduğunu düşünüyor.

264. https://amsterdamsmartcity.com/projects/playful-data-driven-active-urban-living

Bu yüzden kişiye özel aktif yaşam rehberleri oluşturarak
şehir sakinlerinin hareketliliğini artırmayı ve sağlıklarını
güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, bu “kişiye özel”
rehberi geliştirmek için bireylerin akıllı telefonlarına
yüklediği uygulama üzerinden birtakım veri toplama
teknikleriyle elde edilen bilgiler doğrultusunda aktif
yaşam metotlarından hangilerinin kullanıcıya en uygun
olduğunu belirliyor.

SAĞLIK

BÜTÇE:
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LONDRA, İNGİLTERE

SAĞLIKLI GIDANIN İLETİŞİMİ

265

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Katılım

SAĞLIK

BÜTÇE:

Londra, Avrupa’daki en yüksek çocuk obezite
oranlarından birine sahip. Başkentteki 10 ve 11
yaşlarındaki çocuklarının neredeyse yüzde 40’ı fazla
kilolu veya obez. Ülke uzun bir süredir artan obezitenin
önüne geçmek, özellikle çocukluk çağı obezitesi ile
mücadele etmek adına ulusal çapta proje ve programlar
gerçekleştiriyor. Londra Belediyesi de ulusal çapta
yürütülen kampanyalara katkıda bulunmayı amaçlayan
bir projeyi hayata geçiriyor. Kentin toplu taşıma ağı
“Transport for London” sunduğu reklam alanlarıyla her
gün 30 milyon yolcuyu etkileme potansiyeli taşıyor.
Araştırmalar çocukların televizyonda, internette veya
açık hava reklamcılığı yoluyla sağlıksız yiyeceklerin

reklamlarına maruz kaldıkça, bu yiyeceklerin tüketimine
yöneldiklerini kanıtlıyor. Londra Belediyesi bu bilgiden
hareketle Şubat 2019’da Londra’daki toplu taşıma
sistemi “Transport for London”da yağ, tuz ve şeker
bakımından yüksek olan gıda ve alkolsüz içeceklerin
reklamının yasaklanması kararını yürürlüğe soktu. Bu
radikal adım, gıda ortamını iyileştirmek ve Londra’daki
çocuk obezitesiyle mücadele için hazırlanan tedbir
paketinin bir parçası. Karar alınmadan başlatılan bir
halk oylaması, Londralıların yüzde 82’sinin sağlıksız
gıda reklamlarının yasaklanmasını desteklediğini ortaya
koymuştu. Hareket aynı zamanda halk sağlığı uzmanları
tarafından da tam destek aldı.

265. https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/tfl-junk-food-ads-ban-will-tackle-child-obesity
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YÜRÜMEYİ TEŞVİK EDEN TABELALAR

266

Farkındalık

Ulaşım ve Mikromobilite

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Amerika’nın çeşitli kentlerinin katıldığı proje kentin
birçok yerine vatandaşların varmak isteyebilecekleri
noktalara yaya olarak gitmenin aslında sanıldığı
kadar zor olmadığını göstermek için tahmini yürüme
mesafelerini belirten tabelalar yerleştiriyor. Tabelalarla
karşılaşan vatandaşlar gitmek istedikleri noktanın çok da
uzak olmadığını, yürünerek gidilebileceğini gördükten
sonra binek araç veya toplu taşıma yerine yaya ulaşımını
bir kez daha değerlendirmeye teşvik ediliyor.

266. https://walkyourcity.org/

Tabelalardaki QR kod akıllı telefonlara okutularak
vatandaşlar tabelalardan adres bilgisi ve harita
yönlendirmeleri alarak şehirde yönlerini kolayca
bulabiliyor. Proje yaya ulaşımını destekleyerek kent
insanlarını daha aktif yaşam tarzına yönlendiriyor ve
şehirlerdeki motorlu araçların neden olduğu hava
kirliliğinin önüne geçmeye katkı sağlıyor.

SAĞLIK

BÜTÇE:

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

DÖNGÜSEL
EKONOMİ

DÖNGÜSEL
EKONOMİ
Şehirler enerji talebinin üçte ikisini
oluşturuyor. Sera gazı salınımının
%80’inden ve küresel atığın %50’sinden
sorumlu. Döngüsel ekonomi kaynak
kullanımını en iyi şekle getirmeyi
amaçlayan yeni bir sosyo-ekonomik
yaklaşım olarak artarak ilgi görüyor.
Bu durum özellikle de iklim değişikliği,
nüfus artışı ve kentleşme gibi ürün ve
hizmetlerin üretim biçimini değiştirebilen
eğilimlerin olduğu bu dönemde şehirler
için önem taşıyor. Döngüsellik, kaynakların
çevresel ve ekonomik sistemlere geri
dönmesini sağlıyor ve yeniden kullanım ve
atık oluşumunu önleyerek materyal kaybını
düşürüyor. Bu durum, ürün tasarımından
çevre dostu faaliyetlere çeşitli yollarla
sağlanabiliyor.

Döngüsel ekonomi, al-yap-at modelinden farklı
olarak büyüme kavramına yeni bir bakış açısı
geliştiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişten
destek alarak, döngüsel ekonomi modeli ekonomik,
doğal ve sosyal kapital üretiyor. Döngüsel model
atık ve kirliliğin bertaraf edilmesi, ürünlerin ve
malzemelerin kullanımının sürdürülmesi, doğal
sistemlerin yenilenmesi şeklinde üç temel prensibe
dayalı. Sistem ekonominin bütün ölçeklerde büyük
ve küçük işletmeler, kuruluşlar ve bireyler, yerel
olarak ve küresel olarak etkili bir şeklide işlemesi
gerekliliğine dayanıyor. Döngüsel ekonomiye
geçiş sadece lineer ekonomi sisteminin olumsuz
etkilerini azaltmak amacıyla yapılan değişiklikler
anlamına gelmiyor. Daha ziyade, uzun vadede
dayanıklılığa dayanan, iş ve ekonomik fırsatlar
yaratan, çevresel ve toplumsal kazançlar sağlayan
sistematik bir dönüşüm anlamına geliyor. Döngüsel
ekonomi modeli BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminin SDG 12 hedeflerine 267 ulaşılmasında
etkili bir araç olma potansiyeli taşıyor ve taşımacılık
ve katı atık gibi döngüsel ekonomi için anahtar rol
oynayan sektörlerde önemli farklar yaratıyor.
Döngüsel ekonomi modeli iki farklı döngü
tanımlıyor: teknik ve biyolojik döngü. Tüketim
tamamen biyolojik döngülerde gerçekleşiyor.
Biyolojik döngüde gıda ve biyolojik bazlı materyaller
(pamuk, tahta gibi) anaerobik sindirim268 ve
kompostlama (gübreleştirme) gibi süreçlerle
sisteme geri kazandırılmak üzere tasarlanıyor.

267. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12 268. Biyolojik olarak çözünebilen malzemelerin oksijensiz ortamda ayrıştırılması süreci. Bu süreç sayesinde elde
dilen ürünlerden biri biyogaz ısı ve elektrik üretiminde kullanılabileceği gibi aynı zamanda yenilenebilir doğal gaz ve taşımacılık yakıtlarına dönüştürülebilmektedir.
269. https://www.un.org/development/desa/en/news/sustainable/good-practice-circular-economy.html 270.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN

Avrupa Komisyonu ilki 2015 yılında olmak üzere
en son 2020 yılında yeni bir döngüsel ekonomi
eylem planı düzenledi. 2015 yılının eylem planında
belirlenen 54 eylemin hepsi yerine getirildi veya
getiriliyor. 2015 eylem planının uygulanmaya
başlanmasından bu yana bir yıl içerisinde dört
milyon kişi döngüsel ekonomi ile alakalı sektörlerde
işe girdi. Tamir, yeniden kullanım veya geri dönüşüm
gibi döngüsel faaliyetler yaklaşık € 147 milyar gelir
ve € 17,5 milyar değerinde yatırım oluşturdu.269

Avrupa Komisyonu 2020 döngüsel ekonomi eylem
planı270 sürdürülebilir ürünlerin benimsenmesi,
kaynak tüketiminin ve döngüsellik potansiyelinin
yüksek olduğu elektronik ve bilişim teknolojileri, akü
ve araçlar, paketleme, plastik, tekstil, inşaat, gıda,
su ve besin gibi sektörlere odaklanılması ve daha az
atık üretilmesi hedeflerine odaklanıyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

Teknik döngüler ise, ürünleri, parçaları ve
materyalleri tekrar kullanma, tamir, yeniden üretme
veya (son çarede) geri dönüştürme yöntemleri ile
yeniden kazanılmasını ve yenilenmesini sağlıyor.
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ESKILSTUNA, İSVEÇ

DÖNGÜSEL ALIŞVERİŞ MERKEZİ

271

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İklim ve Çevre

DÖNGÜSEL EKONOMİ

BÜTÇE:

İsveç’in Eskilstuna şehrinde yer alan dünyanın
ilk döngüsel alışveriş merkezi ReTuna, alışveriş
alışkanlıklarını iklim dostu yollarla dönüştürmeyi
amaçlıyor. Bir geri dönüşüm merkezi ile birlikte çalışan
ReTuna’da yer alan dükkanlarda yalnızca dönüştürülmüş
(recycled)272 veya ileri dönüştürülmüş (upcycled)273
ve sürdürülebilir ürünler satılıyor.

Bağışlara da açık olan alışveriş merkezinde toplanan
ikinci el eşyalar belediye çalışanları tarafından ön
elemeden geçirildikten sonra dükkanlara dağıtılıyor.
Projenin planlaması, belediyeye ait olan enerji ve çevre
şirketi (Eskilstuna Energi och Miljö) tarafından yapılıyor.
Belediyenin çalışma için sağladığı finansal katkı 500.000
avro iken enerji şirketinin katkısı 7,25 milyon avro oldu.
Yıllık cirosu 2 milyon avroyu bulan proje sayesinde çöpe
gidecek malzemeler yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

271. https://www.retuna.se/english/
272. Cam, plastik, kağıt gibi materyallerden yapılma ürünlerin eritme, parçalanma gibi çeşitli süreçlerden geçip farklı ürünlere dönüştürülmüş hali.
273. Ürünlerin herhangi bir işleme maruz kalmadan, oldukları biçime farklı bir işlev kazandırılarak kullanılması.
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GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ÜRÜNLER İÇİN YEREL PAZARLAR

274

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İklim ve Çevre

İtalya’nın Ferrara Belediyesi, AB’nin çevre, doğa koruma
ve iklim eylemi konularına odaklanan finansal aracı LIFE
programının desteğiyle LOWASTE (az atık) projesini
yürütüyor. Proje kapsamında geri dönüştürülmüş
ürünler için yerel pazarlar kuruluyor.

274. http://www.lowaste.it/en/index.html

Atık üretimini yerel düzeyde azaltmayı amaçlayan proje,
geri dönüşümü arttırmayı, böylelikle çöplük sahalarını
azaltarak CO2 emisyonlarını da düşürmeyi hedefliyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

BÜTÇE:
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AMSTERDAM, HOLLANDA

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN KARLILIĞI

275

Geri Dönüşüm

Akıllı Şehirler

İstihdam

DÖNGÜSEL EKONOMİ

BÜTÇE:

Amsterdam, inşaat kaynaklı atığın değerlendirilmesi
için atıklarının düşük seviyede yeniden kullanımını
sağlayan (yolların altında güçlendirme çalışmaları
gibi) işletmeler kurdu. Şehir 2015 yılında dünyanın ilk
şehir çapında döngüsel ekonomi taramasını yaparak
şehirdeki malzeme akışlarına dair genel bir bakış
kazanmayı ve bu malzemelerin daha değerli alanlarda
kullanımlarının çevresel ve ekonomik kazanımlarını
anlamayı amaçladı. Bunlar istihdam ve gayri safi
yurtiçi hasıla sağlanması, sera gazı emisyonlarının
düşürülmesi ve atık bertarafı kapsamında analiz edildi.

275. https://www.amsterdam.nl/en/policy/sustainability/circular-economy/

Çevre taraması girişimi, malzemenin yeniden kullanımı
stratejilerinin inşaat sektöründe yarattığı verimliliğin
85 milyon avroluk bir değer kazanımı potansiyeli
olduğunu gösterdi. 75 bin çalışanı barındıran
Amsterdam inşaat sektöründe fazladan 700 istihdam
sağlandı. 2018 yılına kadarki 73 projenin genel
değerlendirmesi, döngüsel ekonomiye geçişin gerçekçi
ve kazanç sağlayıcı olduğunu ortaya koydu. Döngüsel
stratejisinin de payıyla, Amsterdam 2017 Kasım ayında
World Smart Cities (dünya akıllı şehirleri) ödülünü
kazandı.
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DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN YOL HARİTASI

276

Atık Yönetimi

Girişimcilik

Kalkınma

İş Birliği

Brüksel bölgesinde yılda yaklaşık 1.670.000 ton atık
toplanıyor ve bu da kişi başına yılda toplam 1,4 tona
denk geliyor. Be Circular (italik) projesi, yerel kaynakları
verimli kullanmak ve yeni istihdam fırsatları yaratmak
için döngüsel ekonomi modelini benimsiyor. Program,
döngüsel ekonomi ilkelerini benimsemeleri ve hayata
geçirmeleri için 50 yeni perakende işletmesini ve 200
yeni kurulan işletmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Program
aynı zamanda 2.000 ilgili paydaşa doğrudan ulaşmayı
ve 20.000 kişinin çevrimiçi kanallarla bilgi edinmesini,
farkındalıklarının artmasını hedefliyor. Proje 2014
yılında, Brüksel Üniversitesi’nin mimarlık ve mühendislik
bölümünün ve danışmanlık şirketi Ecores’in desteğiyle
gerçekleştirilen bir araştırma ile başladı.

276. http://www.circulareconomy.brussels/?lang=en

Araştırma sonuçları, kentin atık akışlarını ve azaltmanın
ana zorluklarını belirledi. Araştırmanın çıktılarından
hareketle kamu, özel sektör ve akademiden paydaşlarla
bir dizi atölye çalışması gerçekleştirildi. Araştırma
ve çalıştaylar sonucunda 111 eylemin yer aldığı plan
açıklandı. Eylemlerin belirlenmesinin ardından,
katılım süreci çevrimiçi ortamlarda sürdürüldü.
Proje kapsamında eylem planının hayata geçmesi
ve örneklenmesi adına 50 yeni perakende işletmesi
belirlendi ve desteklendi. 18 aylık uygulamadan
süresince, proje 222 şirketi destekledi, 139 iş veya
araştırma projesine toplam 8,3 milyon avro bütçeyle
mali destek sağladı, 1.423 kişi (işçiler ve öğrenciler)
döngüsel ekonomi konusunda eğitildi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ

BÜTÇE:

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

PAYLAŞIM

PAYLAŞIM
Paylaşım, insanların takas, kiralama
ve ödünç alma gibi yollarla çeşitli ürün
ve hizmetleri karşılıklı olarak birbirlerine
sunduğu ve faydalandığı bir model olarak
hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.
2008 yılındaki küresel mali kriz sonrasında
ekonomik açıdan zorluklarla karşılaşan
insanların bütçelerine daha uygun
alternatifler aramaya başlaması paylaşım
modelinin yaygınlaşmasında ve sektör
olarak büyümesinde etkili oldu. Ekonomik
büyüme ve tüketim kültüründen dolayı
çeşitli hizmet ve ürünlerde birikme olduğu
ve ürünlerin yeterince kullanılmadığı
düşünüldüğünde paylaşım ekonomilerinin
bu saklı potansiyeli harekete geçirdiği
düşünülüyor.277

İhtiyaç ve talebin artmasıyla beraber teknoloji
de paylaşım ekonomisine erişimi giderek
kolaylaştırıyor. Dijital teknolojiler ve paylaşım odaklı
internet platformları paylaşımın yarının dünyasının
bir parçası haline geldiğini gösteriyor.278
Paylaşım ekonomisinin mevcut ölçeğine dair bazı
tahminler paylaşımın potansiyeline ışık tutuyor.
Yapılan araştırmalar paylaşım ekonomisinin 2025
yılına kadar kendi içerisinde 335 milyar dolarlık
bir gelir yaratacağını tahmin ediyor.279 Paylaşım
ekonomisi özellikle yeni nesillerle birlikte giderek
kitlesel boyutlara ulaşıyor.
Önceliği bütçesine uygun bir yaşam sürmek olan ve
sosyal ağları yaşamlarının doğal bir parçası haline
getirmiş Y ve Z kuşağı için kalabalıklaşan kentlerin
sunduğu paylaşım ve ek gelir potansiyeli paylaşım
modelini cazip kılıyor280,281 ve paylaşım şehirlerde
aranan ve talebi büyüyen bir unsur haline geliyor.282

Paylaşım Ekonomisi ve Şehirler
Paylaşım faaliyetleri direkt olarak kentsel
sürdürülebilirliğin bir parçası olma potansiyelini
taşıyor. Desteklenecek olan paylaşım modellerinden
sürdürülebilirliğe uygun olan ve kent için fayda
sağlayabilecek olanlarının belirlenmesi önem
arz ediyor.

277. Morris, David Z. (March 13, 2016). “Today’s Cars Are Parked 95% of the Time”. Fortune. 278. Boudreau, Kevin; Lakhani, Karim R. (April 2013). “Using the Crowd as an
Innovation Partner”. Harvard Business Review. 279. http://www.theneweconomy.com/business/the-sharing-economy-shakes-up-traditional-business-models 280. “The
Access Economy”. triplepundit.com. 281. Denning, Steve (May 2, 2014). “Three Strategies For Managing The Economy Of Access”. Forbes. 282. Davidson, Nestor M., and John
J. Infranca. “The Sharing Economy as an Urban Phenomenon”. Yale Law & Policy Review, vol. 34, no. 2, Spring2016, pp. 215-279. EBSCOhost, http://search.ebscohost.com/
login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=118436221&site=eds-live 283. Ross, Eleanor (August 18, 2015). “How open data can help save lives”. The Guardian. 284. Isaac, Mike
(March 3, 2017). “How Uber Deceives the Authorities Worldwide”. The New York Times. 285. Graham, Mark (May 25, 2016). “Digital work marketplaces impose a new balance
of power”. New Internationalist. 286. “How the Sharing Economy Screws American Workers”. The Huffington Post. January 20, 2016.

Doğru modeller desteklendiğinde paylaşım
ekonomisi yerel yönetimlerin tasarruf yapmasına
yardımcı olurken yeni istihdam ve girişimcilik
fırsatları da sunabiliyor. Paylaşım, kullanıcılar
arasında tüketim odaklı kültürü zayıflatıyor,
toplumda ve çeşitli sektörlerde inovasyonu da teşvik
edebiliyor.283

Ayrıca paylaşım ekonomilerinin dikkat
edilmediğinde bölgedeki maaş oranlarında düşüşe
ve emlak piyasasında erozyona yol açabilme
potansiyelinin de dikkate alınması gerektiği
düşünülüyor.286

PAYLAŞIM

Bunlarla beraber paylaşım ekonomisine destek
verirken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı
potansiyel yan etkiler de bulunuyor. Dikkat
edilmediği takdirde paylaşım ekonomisi trafik
yoğunluğunda artışa, paylaşım bağlantılı işlemlerin
ekonomik denetlemeden çıkarak vergi tabanının
aşınmasına,284 tüketimin azalmış gibi görünmesine
rağmen aslında bir sektörden bir başka sektöre
kaymasına ve beraberinde gelecek sorunlara neden
olabileceği düşünülüyor.285
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AMSTERDAM, HOLLANDA

ÖZEL PARK YERLERİNİ KİRALAMA

287

Ulaşım

PAYLAŞIM

BÜTÇE:

Büyük nüfuslu kentlerin birçoğu park yeri taleplerini
karşılayacak çözümler arıyor. Araştırmalar, Avrupa’daki
ortalama park yeri arama süresinin 20 dakikaları
bulduğunu ve mevcut park yerlerinin, toplam park
alanlarının yalnızca %40’ını oluşturduğunu gösteriyor.
Kalan %60’lık kısım ise oteller, şirketler, emlak acenteleri,
hastaneler, üniversiteler ve şahıslar gibi özel mülk
sahiplerine ait. Öte yandan birçok özel park yeri gün
içerisinde boş kalıyor. Buradan hareketle Amsterdam
merkezli Mobypark uygulaması, kullanılmayan özel park
alanlarının kiralanmasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

287. https://www.mobypark.com/en

Uygulama sayesinde sürücüler hareket halindeyken
bile yakınlardaki özel park alanlarını görebiliyor,
saatlik, günlük, haftalık, aylık veya daha uzun süreli
kiralayabiliyor. Bu sayede hem park yeri arayışındaki
sürücüler uygun bir alan bularak zaman kaybetmiyor,
hem de park sahipleri, alanları kullanmadıkları
zamanlarda kiralayarak ek gelir elde edebiliyor.

321
AMSTERDAM, HOLLANDA

İŞLETMELER ARASI PAYLAŞIM PLATFORMU

288

Sürdürülebilirlik

İklim ve Çevre

Döngüsel Ekonomi

BÜTÇE:

İşletmeler arası paylaşım, atık miktarında ve karbon
emisyonlarında düşüşe de katkı sağlıyor.

288. https://amsterdamsmartcity.com/projects/parksharing-for-local-collaboration-and-sharing-b

PAYLAŞIM

Vatandaşlar arası paylaşım yerine işletmeler arası
paylaşım ekonomisine odaklanan proje, geliştirdiği
platform bünyesinde yerel işletmeleri bir araya getiriyor.
Proje sayesinde yerel işletmeler kendi aralarında palet,
zarf, makine, tur otobüsü şoförlüğü gibi çeşitli hizmet ve
ürünleri paylaşıyor, bu sayede hem tasarruf ediyor hem
de daha sürdürülebilir hizmetler veriyor.
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ZARAGOZA, İSPANYA

İŞ BİRLİĞİ OKULU
İstihdam

İnovasyon

289

İş Birliği

PAYLAŞIM

BÜTÇE:

La Colaboradora, insanların bir “zaman bankası”
kullanarak hizmet ve bilgi alışverişinde bulundukları
ortak bir çalışma alanı. Proje, bilindik paylaşım
ekonomisi örneklerinin dışına çıkarak yetenek ve
becerilerin paylaşımı üzerine odaklanıyor. Katılımcılar
ortak çalışma alanında bir araya gelerek zaman
ve bilgilerini paylaşıyor. Girişim yüksek işsizliğe ve
kullanılmayan kamusal alanlara bir çözüm olarak 2013
yılında Zaragoza’da kuruldu.

289. https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/lacolaboradora/

300 üye arasında girişimciler, serbest çalışanlar, kar
amacı gütmeyen kuruluşlar ve bir proje başlatmak veya
istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek için destek
arayan yaratıcı profesyoneller yer alıyor. Üyeler her ay
dört saat hizmet vermeleri karşılığında bir araya gelerek
diğer üyelerin zaman ve bilgilerinden yararlanıyor ve
alanı kullanıyor.
La Colaboradora, yerel kamu idaresi ve diğer üyeler
tarafından ortaklaşa yönetilerek serbest mesleği ve
kamusal alan sahipliğini teşvik ediyor. La Colaborado ile
şimdiye kadar 210 yeni girişim hayata geçti ve 30 uzun
süreli işsiz iş buldu. Katılımcılar 9.800 saat paylaştı ve
592 aktivite düzenledi.

323
SİDNEY, AVUSTRALYA

PAYLAŞIMLI ŞEHİR DOLAPLARI

290

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Sarı Kutu (Yellowbox) farklı şehirlerde, belediyelerle
iş birliği içinde hizmet veren bir girişim. Pilot çalışma
ise ilk kez Sidney Belediyesi’yle birlikte Avustralya’nın
Sidney şehrinde uygulandı. Proje, insanlara şehir içinde
sosyalleşirken sırt çantası, dizüstü bilgisayar gibi
eşyalarını sürekli yanlarında taşımak yerine geçici olarak
muhafaza edebilecekleri yerler sağlıyor.

290. https://yellowbox.app/

Bu şekilde hem insanların hayatının kolaylaştırılması
hem de araç kullanımından ziyade yürüme, bisiklet
gibi alternatif ulaşım biçimlerine yönlendirilmesi
amaçlanıyor. Şehir merkezi, plajlar ve eğlence alanları
gibi uğrak lokasyonlara yerleştirilen sarı kutuların
konumları, her zaman kullanıcılara ortalama beş
dakikalık bir yürüme mesafesinde olacak şekilde
belirleniyor. Kullanıcılar kendilerine en yakın sarı kutuyu
uygulama üzerinden bulabiliyor ve kiralayabiliyor,
dolaplarının kilidinin açılması ise uygulamadaki tek tuşla
mümkün oluyor.

PAYLAŞIM

BÜTÇE:
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BOLONYA, GYOR, KORTRIJK, SELANİK, TRENTO, VENEDİK

AİLELER PAYLAŞIYOR PROJESİ

291

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

PAYLAŞIM

BÜTÇE:

Aileler Paylaşıyor projesi, özellikle düşük gelirli ailelere
odaklanarak çocuk bakımı, ebeveynlik tavsiyesi ve
okul sonrası aktivitelere ihtiyacı olan aileler arasında
bir paylaşım ağı kurarak iş/yaşam dengesine kapsamlı
bir çözüm sunmayı hedefliyor. Proje, 5 ülkede 6 Pilot
kentte gerçekleştirildi (Bolonya, Gyor, Kortrijk, Selanik,
Trento, Venedik). Proje kapsamında aynı mahallelerde
yaşayan ve 3-11 yaş arası çocukları olan ebeveynler,
dahil oldukları internet platformu sayesinde ihtiyaçlarını
eşleştirerek çocuk bakımı ve diğer konularda birbirlerine
destek oluyor.

291. https://families-share.eu/#home 292. https://families-share.eu/project-partners/

Hem ailelerin birbirlerinin bakım ihtiyaçlarına destek
olması sağlanıyor, hem de çocuk bakımı gibi konularda
akran öğrenmesi ortamı yaratılıyor. Proje, yerelde
ailelerin buluşmalarını ve zorlukları paylaşmalarını,
öğrenme kaynaklarını paylaşmalarını, ihtiyaçlarını ve
profillerini eşleştirmelerini, çocuk bakımı ve sonrasında
karşılıklı destek için zaman paylaşımı planlarını
uygulamalarını sağlıyor. AB’nin Horizon 2020 fonu
kapsamında desteklenen projenin pilot kentlerde
üniversiteler, start-up’lar, aile alanında çalışan sivil
toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok ortağı
bulunuyor 292.

325
BREMEN, ALMANYA

ARABA PAYLAŞIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI
Ulaşım

293

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

Araba Paylaşımı Eylem Planı, belediyenin vatandaşları
ile birlikte geliştirdiği Bremen Sürdürülebilir Kentsel
Hareketlilik Planı (SUMP) 2025’e dayanıyor. Bu plan
doğrultusunda vatandaşların, hatta özel sektör ve
kamu kurumlarının da araç paylaşım sistemlerini aktif
bir şekilde kullanması hedefleniyor.

293. https://civitas.eu/sites/default/files/documents/carsharing_bremen.pdf

Araç paylaşımları, trenler ve toplu taşıma sistemleri ile
entegre ediliyor. Araç paylaşım istasyonları, haritalarda
işaretleniyor. Ayrıca Bremen, çevre dostu araç paylaşım
şirketlerine bir eko etiketini vermeyi taahhüt ediyor.

PAYLAŞIM

BÜTÇE:
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BERLİN, ALMANYA

ÜCRETSİZ PAYLAŞIMLI KARGO BİSİKLETLER

294

Ulaşım ve Mikromobilite

Sıfır Emisyon

PAYLAŞIM

BÜTÇE:

Alman Bisiklet Topluluğu’nun Berlin’deki yerel
yönetimle beraber başlattığı proje “sahip olma, paylaş!”
sloganıyla vatandaşların 3 güne kadar ücretsiz şekilde
kargo bisiklet ödünç alabilmelerini sağlıyor. Online bir
platforma kayıt yaptıran vatandaşlar, ödünç aldıkları
kargo bisikletleri kişisel veya ticari amaçlar için
kullanabiliyor.

294. https://use.metropolis.org/case-studies/flotte-berlin-and-flotte-kommunal

Yine uygulamanın sunduğu interaktif harita sistemi
sayesinde paylaşıma açık bisikletlerin konumları ve ne
zaman boşta olacakları gibi detaylara erişilebiliyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

YOKSULLUK

YOKSULLUK
Yoksulluk ve yoksulluğun azaltılması,
uluslararası kamuoyu tarafından kabul
görmüş kalkınma sürecinin ana bileşenini
oluşturuyor. Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarının ilk maddesi “Yoksulluğa
Son” olarak karşımıza çıkıyor. Yoksulluk,
Birleşmiş Milletler tarafından insani
gelişme için zorunlu olan hayat boyu
sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama bir
hayat standardı, özgürlük, kendine güven,
saygınlık gibi fırsatlardan mahrum olma
hali olarak tanımlanıyor.295
Kadınlar, gençler, göçmenler gibi
grupların, yoksulluk içinde veya yoksulluk
riskiyle yaşama açısından daha kırılgan
oldukları biliniyor. Benzer şekilde
dünyanın belirli bölgelerinde yaşayan
kişiler de yoksulluk karşısında diğer
bölgelere oranla daha kırılgan, Güney Asya
ve Sahraaltı Afrika’sı dünya yoksullarının
%80’ini oluşturuyor. Halihazırda dünyanın
yoksul popülasyonu gıda, temiz su ve sıhhi
koşullara erişim sağlayamazken yakın
gelecekte iklim krizinin bu eşitsizlikleri
daha da derinleştirmesinden korkuluyor.

295. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198288

Dünya, iklim krizinin yanı sıra yoksulluğu ve
eşitsizlikleri artıracağından artık emin olunan bir
başka krizden geçiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinden
itibaren dünyayı etkisi altına alan COVID-19
pandemisi, birçok meslek grubunda işsizlik oranını
artırdı ve artırmaya devam ediyor. İLO verilerine
göre dünyada pandemi krizinden etkilenen kişi
sayısı 2.7 milyar. Bu nüfus içinde 1,25 milyar kişi
ciddi ve yıkıcı risk altında olan sektörlerde çalışıyor.
2020’de, günde 3 doların altında gelirle yaşayan
kişi sayısında 500 milyon artış olacağı düşünülüyor.
Dünya genelinde iyimser senaryoda 5.3 milyon,
kötümser senaryoda 24.7 milyon yeni işsiz olması
bekleniyor. Pandeminin, uzun süredir yakıcı gündem
olan genç işsizliğini de artıracağı tahmin ediliyor.
Ayrıca BM Kadın Birimi, COVID-19 krizinin yoksulluk
içinde yaşayan kız çocuğu ve kadın sayısını dramatik
bir şekilde artıracağını, kadınlar ve erkekler
arasındaki gelir uçurumunu iyice derinleştireceğini
öngörüyor.

Kentsel Yoksulluk
2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun
%68’inin şehirlerde yaşayacağı göz önünde
bulundurulduğunda kentsel yoksulluk dünya
şehirleri ve hala şehirleşme sürecinde olan bölgeler
için büyük risk taşıyor. Kentsel yoksulluk genellikle
şehrin içinde veya çeperinde öbekler halinde
görülüyor. Mekansal konumları ne olursa olsun, bu
tür alanlar politikacılar tarafından “gettolar” olarak
adlandırılıyor ve fiziksel müdahalelerin hedefi haline
geliyor. Ancak konu kent yoksulluğu olduğunda
hata yapmanın oldukça kolay olduğu görülüyor.
İyi niyetle yapılan müdahaleler bile, yoksunluk ve
yoksulluğun nedenlerini ve süreçlerini anlamak için
yeterince özen gösterilmezse, etkisiz oluyor. Yoksul
alanlara müdahalede çeşitli stratejiler ön plana
çıkıyor:

• “Yumuşak” önlemler: Yoksul bölgelerde yaşayan

insanların becerilerini, sosyal sermayesini ve
kapasitesini geliştirmek (ör. Eğitim ve iş eşleştirme
programları, yerel festivaller vb.).

• İnsan temelli politikalar: Belirli bir mekanı direkt

hedef almadan, yaşadıkları yerden bağımsız
olarak yoksul insanların durumunu iyileştirmek. Bu
politikalar genellikle alan/sektör bazlı geliştiriliyor.
(İhtiyaç sahiplerine uygun fiyatlı konut sağlamayı
amaçlayan sosyal konut politikası, tüm öğrenciler
için eşit eğitim kalitesini teşvik eden eğitim
ve okul politikası, toplu taşıma ile eşit erişim
fırsatlarını garanti eden hareketlilik politikası vb.)

• “Sert” önlemler: Yoksul bölgelerde fiziksel

yeniden yapılandırma/yıkım veya iyileştirme
programları (ör. Konutların yenilenmesi, altyapının
iyileştirilmesi vb.).

• Sosyal karışım stratejileri: Daha iyi sosyo-

YOKSULLUK

ekonomik duruma sahip olan kişileri yoksul
bölgelere veya yoksul bölgelerde yaşayan kent
sakinlerini daha varlıklı alanlara yerleştirerek
sosyo-mekansal ayrışmayla baş etmek.
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MİLANO, İTALYA

GEÇİCİ KONUTLANDIRMA HİZMETİ

296

Güvenlik

BÜTÇE:

YOKSULLUK

Milano Belediyesi vatandaşların geçici konut
ihtiyaçlarına çözüm olarak sosyal konutlar üzerinden
geçici konutlandırma hizmeti sağlıyor. İhtiyaç sahipleri
öğrenciler, evini tahliye etmek zorunda olanlar gibi,
kısa sürede geçici bir barınmaya erişemediği takdirde
mağduriyet yaşaması muhtemel kişilerden oluşuyor.
Bu hizmet çerçevesi içerisinde başvuran vatandaşlar
maksimum 12 ay sınırlı bir kira kontratı imzalama
şansına sahipler ve bu kontrat 12 ayı geçmemek
şartıyla bir kez de yenilenebiliyor. Geçici konut
hizmetine başvuru yapabilecek kişiler;
• Evlerini bir kararname, tahliye emri, kira
sözleşmesinin feshi veya kabahati dışında kira
borcunu ödeyememekten kaynaklı olarak boşaltmak
zorunda kalanlar ve evsiz kalma tehlikesi ile karşı
karşıya olan haneler,

296. https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/casa/servizi-abitativi-transitori-sat

• Başvurularının sunulmasından önceki 6 ay içerisinde
bir kira sözleşmesinin feshi için tahliye emri veya
kabahat dışı kira borcu yüzünden evlerini boşaltmış
ve evsiz kalma riski ile karşı karşıya olan haneler,
• Başvurularının sunulmasından önceki 6 ay içerisinde
bir afet veya otorite emri sonucu kullanılamaz olan
evlerini boşaltmış ve evsiz kalma tehlikesi ile karşı
karşıya olan haneler,
• İpotek taksitlerinin ödenmemesi kaynaklı devir kararı
ve/veya kabahat dışı kat mülkiyeti ödemelerinin
borcu sebebiyle yaşadıkları gayrimenkulü bırakmak
zorunda kalan aileler,
• Acil barınma ihtiyacı olan haneler.
Bu hizmet sayesinde herhangi bir talihsizlik
sonucu evinden olan haneler yaşantılarını yeniden
düzene koyana ve yeni evlerini bulana kadar temel
ihtiyaçlardan biri olan barınma imkanına erişebiliyor.

333
SAN FRANCISCO, ABD

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE DESTEK PROGRAMI
Sosyal Eşitlik

297

Eğitim

BÜTÇE:

STK’lar ise kişilerden ve özel sektörden aldıkları
bağışlarla bu desteği devam ettiriyor. Öğrenciler, bu
hesabı yalnızca üniversite masrafları için kullanabiliyor
ve 25 yaşına kadar kullanılmayan hesaplardaki tutar,
bağış sahibine geri dönüyor.

297. https://www.slideshare.net/YERELIZdernegi/srdrlebilir-kalknma-hedeflerinin-yerelletirilmesinde-dnyadan-yi-rnekler

YOKSULLUK

San Francisco şehri, ülkedeki eğitimin çoğunlukla
ücretli olmasında kaynaklı eğitim eşitsizliğini gidermek
amacıyla bir kampanya başlattı. Bu kampanyada,
anlaşmalı bankalar aracılığıyla bütün anaokulu ve
kreşe giden çocuklara bir banka hesabı açıldı ve şehir
yönetimi, her hesaba ailenin maddi durumuna göre 50100 dolar arası bir başlangıç bağışı yaptı.
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DÜNYA KENTLERİNDEN İLHAM VEREN PROJE UYGULAMALARI

NEW HAVEN, ABD

KENT KİMLİK KARTI UYGULAMASI

298

Eşitlik

YOKSULLUK

BÜTÇE:

New Haven kent yönetimi, yoksullukla baş etmek
ve özellikle banka hesabı açamayan yasal belgesiz
göçmenlerin şiddete maruz kalmasını engellemek
için “Kent Kimlik Kartı” uygulamasını geliştirdi.
Kart, birkaç özel hedef göz önünde bulundurularak
oluşturuldu. Banka hesabı açamayan belgesiz
göçmenler, genellikle büyük miktarlarda nakti
yanında taşıyor veya saklıyor, bu da onları soygunlar
için birincil hedef haline getiriyor.

Bu kart, bankalarda kimliklerini göstermelerine,
hesap açmalarına ve fonlarını güvenli bir şekilde
saklamalarına izin veriyor. Ayrıca kart sahipleri şehrin
halk kütüphanelerindeki kitapları alabiliyor, halka açık
parklara ve plajlara girebiliyor.

298. https://www.slideshare.net/YERELIZdernegi/srdrlebilir-kalknma-hedeflerinin-yerelletirilmesinde-dnyadan-yi-rnekler

335
DUPNITSA, BULGARİSTAN

HERKES İÇİN EV

299

Eşitlik

BÜTÇE:

Projenin amacı, sosyal dışlanmışlığa ve yoksulluğa yol
açan durumlar hakkında danışmanlık, mesleki eğitim,
barınma ve profesyonel danışmanlık hizmetleri temin
ederek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olarak
belirtiliyor.

299. https://www.slideshare.net/YERELIZdernegi/srdrlebilir-kalknma-hedeflerinin-yerelletirilmesinde-dnyadan-yi-rnekler

YOKSULLUK

Dupnitsa Belediyesi, çoğunluğu göçmen olan bir
bölgede dezavantajlı olan vatandaşlara 150 sosyal
konuttan oluşan 15 bina inşa etti. Bölgede bulunan
halkı, yaşamlarını idare edebilecekleri kadar ekonomik
ve sosyal anlamda stabil hale getirmek de projenin
bir diğer parçası. Bunun için belediye proje dahilinde
bir de toplum merkezi inşa etti.
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HAMBURG, ALMANYA

EVSİZLER İÇİN BANYO OTOBÜSÜ
Kırılgan Gruplar ve Kapsayıcılık

Sağlık

BÜTÇE:

YOKSULLUK

Hamburg’da başlatılan GoBanyo projesi şehirdeki
evsizlere haysiyetlerine saygı çerçevesinde hijyene
erişim sunuyor. İçlerine 3 adet duş ve 1 giyinme
kabini yerleştirilen düşük maliyetli otobüsler kentteki
evsizlere duş alabilme ve temizlenme imkânı sunuyor.

300. https://gobanyo.org/en/gobanyo-waschen-ist-wurde/

300
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TORONTO, KANADA

İNSAN HAKLARI ODAKLI GIDA BANKASI

301

Kentsel Tarım ve Gıdaya Erişim

The Stop Gıda Merkezi geleneksel gıda bankalarından
daha farklı ve daha yenilikçi bir modelle öne çıkıyor.
“Toplum Gıda Merkezi” modeli insan hakları odaklı
bir yaklaşımla sağlıklı gıdaya erişimi toplum sağlığını
güçlendirerek ve eşitsizlikle mücadele ederek
artırmaya çalışıyor.
Geleneksel gıda bankaları, düşük gelirli insanlara
akut ihtiyaçlara cevap veren düşük kalitede gıda
sağlayabiliyor.

Söz konusu proje ise acil gıda ihtiyacına cevap
vermenin yanı sıra yiyecek yetiştirme, hazırlama,
saklama ve pişirme üzerine eğitimler vererek insanları
gıda konusunda bilgilendiriyor ve insanların kendi
bölgelerinde gıda güvenliğini tehdit eden gelir
adaletsizliği, yaşam masrafları gibi sosyal sorunları
ele almalarını destekliyor.

301. https://use.metropolis.org/case-studies/the-stop-community-food-centre#casestudydetail

YOKSULLUK

BÜTÇE:

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliğin teşviki, son yıllarda birçok
kentin stratejik öncelikleri arasında yer
alıyor. Yerel yönetimler girişimcileri
mekan, eğitim, network gibi birçok
alanda destekleyen yardımcı hizmetler
sunuyor. Öte yandan mevcut sistemlerin,
girişimcilik ekosistemini desteklemeye
yetmediği, özellikle yerel yönetimlerin
girişimcilerin ve yeni nesil startupların
gücünden yeterince faydalanmadığı
düşünülüyor. Bu bakımdan yeni nesil
girişimcilik desteklerinin, belediyenin
sağladığı birçok hizmette birebir iş birliği
yapma gibi imkanları da içerecek şekilde
dönüşmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi, daha fazla
işletme ve istihdam anlamına geliyor. Yerel
yönetimler açısından ise daha fazla yerel gelir
sağlanması ve daha iyi hizmetler sunulması
açısından kazançlı bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde,
kentler merkezi hükümetle iş birliği halinde
girişimciliğe teşvik edecek ortak planlar ve
programları hayata geçiriyor. Bu kapsamda girişim
sermayesi fonları yaratılıyor, girişimciler için “seed
money” denilen başlangıç sermayesi desteği
sunuluyor. Bu kaynakların yaratılmasında özel sektör
de destekleyici rol üstleniyor. Yerel yönetimler
tarafından verilen desteklerin bir diğeri ise
girişimciliği teşvik edecek ortamların tesisi yönünde
oluyor.

Bu kapsamda “kuluçka merkezi”, “inovasyon
merkezi” denilen mekân ve eğitim destekleri
sağlanıyor. Girişimcileri ve iş dünyasını bir araya
getiren programlar düzenleniyor, eğitimler veriliyor,
internet ve ofis ihtiyacı gibi fiziksel gereksinimleri
desteklenerek girişimcilerin iş hayatına giriş
yapmalarına yardımcı olunuyor. Öte yandan bu
çatı kurumlar, her ne kadar birincil ihtiyaçları
karşılasa da girişimleri birebir destekleyemediği
için eleştiriliyor. Bu noktada yerel yönetimlerin
girişimcileri diğer paydaşlarla bir araya getirecek
alanlar yaratarak katalizör görevi üstlenmesi;
mevcut belediye hizmetlerinin sunumunda yeni
nesil girişimlere daha fazla alan açması, özellikle
akıllı kentler vizyonu için girişimci ekosistemi ile
birebir ve daha yakın işbirlikleri kurulacak katılımcı
planlama ve proje tasarımı süreçleri izlemesi, kent
yönetiminde olan alanlarda ödeme ve vergi indirimi
gibi teşviklerle girişimcileri desteklemesi öneriliyor.
Girişimciliğin ve yüksek katma değer yaratan
yeniliklerin (inovasyonların) desteklenmesi,
devamında güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir
bilgi-ekonomisinin oluşturulması 2000’li yılların
başından bu yana Avrupa Birliği politika ve
programlarının öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Bu hedef doğrultusunda, girişimciliği ve inovasyonu
desteklemek üzere birçok özel destek programı
düzenleniyor. Avrupa Birliği bütünsel bir yaklaşımla,
girişimcilik konusunu “girişimcilik ekosistemi” olarak
ele alıyor, bu ekosistemi oluşturan farklı aktörlerin
her birini (girişimcileri, kuluçka merkezlerini,
belediyeleri, eğitim, araştırma ve uygulama
merkezlerini vs.) ve söz konusu aktörler arasındaki
etkileşimi/iş birliğini farklı programlar kapsamında
destekliyor.

Avrupa şehirlerinde girişimcilikle ilgili belediyeler
tarafından gerçekleştirilen destek programları genel
olarak analiz edildiğinde, desteklerin girişimcilik
sürecinin farklı adımlarına odaklanacak ve her
birini kapsayacak şekilde aşağıda listelenmiş olan
eksenlere odaklandığı görülüyor;

• İletişim kampanyaları, fuarlar, festivaller,

yarışmalar aracılığıyla, toplumun farklı
kesimlerinde (çocuklar, gençler, yetişkinler vs.)
girişimcilik farkındalığının arttırılması,

• Girişimciliğin farklı boyutlarına ilişkin

eğitimler yoluyla, girişimcilik kapasitesinin ve
yetkinliklerinin geliştirilmesi,

• “Maker” atölyeleri, deneme bilim merkezleri,

uygulamalı teknoloji atölyeleri gibi merkezler
aracılığıyla yeni iş fikirlerinin ortaya çıkışının
desteklenmesi,

• Belediyeler tarafından kurulan ya da desteklenen
“kuluçka merkezleri” aracılığıyla, potansiyeli
yüksek iş fikirlerinin olgunlaştırılmasının ve
gelişiminin desteklenmesi,

• Başarılı girişimlerin ölçeğinin genişletilmesinin
(Scale-Up) ve küresel ölçeğe taşınmasının
desteklenmesi,

• Başarılı girişimlerin ve iyi örneklerin bölgede,

ülkede ve uluslararası ölçekte sergilenmesinin/
iletişiminin desteklenmesi,

• Ortak tematik başlıklar altında, farklı ülkelerdeki
belediyelerin girişimci ekosistemleri arasında iş
birliği ilişkilerinin kurulması,

• Girişimcilerin ve girişimciliğin önündeki bürokratik
engellerin azaltılması ve süreçlerin hızlandırılması,

• Girişimcilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası

fon kaynaklarına erişimleri için kapasitelerinin
arttırılması,

• Farklı etnik kökenli göçmenlerin topluma ve

ekonomiye entegrasyonunu sağlamaya yönelik,
göçmen girişimciliğinin desteklenmesi,

• Engelli bireylerin topluma ve ekonomiye

entegrasyonunu sağlamaya yönelik girişimcilik
faaliyetlerinin desteklenmesi,

• Farklı toplumsal ihtiyaçlara yönelik sosyal

inovasyon projelerinin desteklenmesi ve hayata
geçme sürecinde iş birliği yapılması,

• Belediyelerin doğrudan ihtiyaç duyduğu tematik
alanlarda (enerji, akıllı şehirler, sürdürülebilirlik
vs.) yenilikçi girişimlerin “müşterisi” ve
“kulllanıcısı” olarak destek verilmesi,

• Farklı belediye yönetimleri arasında, girişimcilik

destek modellerinde edinilen deneyimlerin ve iyi
uygulama örneklerinin paylaşımına ilişkin iş birliği
platformlarının oluşturulması.

iletişim, iş birliği ve deneyim aktarım ağlarının,
platformlarının kurulması,

GİRİŞİMCİLİK

• Ekosistemi oluşturan tüm yerel aktörler arasında,

342
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AMSTERDAM, HOLLANDA

STARTUPLARDAN AKILLI ÇÖZÜMLER

302

Akıllı Şehirler ve Dijitalleşme

GİRİŞİMCİLİK

BÜTÇE:

Amsterdam Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarını
hayata geçirme sürecine startupları da dahil ediyor.
Belediyenin hayata geçirdiği Startup in Residence
başlıklı program, şehrin hedeflerine ve sorunlarına
cevap veren fikirleriyle belediyeye başvuran startuplara
destek sağlıyor ve ilk müşterileri olma imkanı tanıyor.
Startuplar, öncelikle 6 aylık bir kuluçka sürecine
alıyor. Bu süreçte startuplara gün bazlı eğitimler ve
ürünlerini/hizmetlerini şehirde pilot teste tabi tutma
şansı veriliyor.

302. https://startupinresidence.com/amsterdam/

Program 2020 yılı için “hareketlilik” ve
“sürdürülebilirlik” başlıkları altında çeşitli çağrılarda
bulundu. Çağrılar arasında “Karbon Emisyonundan
Arındırılmış Taksiler”, “Döngüsel İnşaat”, “Alternatif
Gıda Ambalajı” gibi başlıklar bulunuyor. Bu çağrılara
cevap vermeyen ama başka alanlar için yüksek
potansiyelli fikirleri olan startuplar ise farklı bir “joker”
çağrı altında değerlendiriliyor. Program kapsamında
şimdiye kadar akıllı şehir çözümleri odaklı 10 proje
hayata geçirildi ve 10 startupa imkan tanındı.

343
ATİNA, YUNANİSTAN

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME
İstihdam

303

Sürdürülebilir Gıda

Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleştirilen proje,
sosyal ekonomiyle ilgili tüm organları yakınlaştırmayı
ve sosyal girişimcilerin, sosyal girişimciliği destekleyen
ilgili kurumsal organların ve halkın, sosyal girişimcilerin
ilke ve değerlerine aşina olacağı bir kooperatif
ekosistemi yaratmayı amaçlıyor.
Proje kapsamında bir sosyal girişimin beş temel
parametresini değerlendiren bir metodoloji geliştirildi:
yönetişim, sosyal fayda, ekonomi, sürdürülebilirlik ve
girişimcilik. Yararlanıcılar aynı zamanda kendi kendine
eğitim olarak da kullanılan bir çevrimiçi araç geliştirildi.

Metodolojinin geliştirilmesinden bu yana, farkındalık
yaratmak ve hizmetleri tanıtmak için halka açık bir
etkinlik düzenlendi, 40’ın üzerinde katılımcıyla sosyal
girişimcilik ve sürdürülebilir gıda üzerine 10 ortak
şehrin katılımıyla sektörel bir çalıştay aracılığıyla
200’den fazla kişi seferber edildi. Projenin daha fazla
çalıştay ve etkinlik düzenlenerek mobilize edilmesi
planlanıyor.

303. http://capitalsummit.org/img/download/Best-Capital-City-Managment-Practicies-and-Projects.pdf

GİRİŞİMCİLİK

BÜTÇE:

344
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MÜNİH, ALMANYA

GÖÇMEN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
İstihdam

304

Eşitlik

BÜTÇE:

GİRİŞİMCİLİK

2010 yılından bu yana, Münih şehri, belediye binasında
yıllık bir gala düzenleyerek “göçmen işletmelerin
olağanüstü ekonomik başarıları ve sosyal sorumluluk
çabalarını” örnekleyen üç kazanana 1.000 avroluk ödül
veriyor. Ödül sahipleri, iş hayatında bulunan göçmenler
ve genç azınlıkları işe almış ve iş gücünde çeşitliliği
desteklemiş başarılı girişimciler arasından seçiliyor.
Ödül, şehrin Çalışma ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
tarafından yürütülen Münih’teki Göçmen Girişimciler
(MEM) programının dört bileşeninden birini oluşturuyor.

Şu anda 110’dan fazla proje ve etkinliğe sponsor
olan program, dezavantajlı kişilerin Münih’in işgücü
piyasasındaki istihdam olasılıklarını iyileştirmeyi
amaçlıyor. Göçmen girişimciler, kilit hedef gruplardan
birini oluşturuyor.
1,3 milyonluk bu şehirde, sakinlerin yüzde 35’inden
fazlasının geçmişinde göçmenlik bulunuyor. Bu girişime
verilen desteğin şehirde 12.000’den fazla göçmen
işletmesinin, tüm sektörlerde 100.000’den fazla insanın
istihdamıyla sonuçlandığı tahmin ediliyor.

304. http://citiesofmigration.ca/wpcontent/uploads/2012/03/Municipal_Report_Main_Report2.pdf

345
TORINO, İTALYA

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEMEK

305

Katılım

İyi Yönetişim

İnovasyon

BÜTÇE:

305. https://urbact.eu/everyones-innovator

Katılımı güçlendirmek için sunulan proje fikirleri isimsiz
toplanıyor ve değerlendirmeler iç ve dış uzmanlardan
oluşan karma bir grup tarafından yapılıyor. Proje aynı
zamanda bir iş birliği örneği sergileyerek, herhangi
bir kamu bütçesi kullanmıyor, kazananlara verilen
ödülleri özel sektör karşılıyor. Proje kapsamında 71 proje
sunuldu, 111 çalışan dahil edildi ve 10 proje ödüllendirildi.

GİRİŞİMCİLİK

Innova.TO projesi, üst düzey yöneticiler dışındaki
tüm Torino belediye çalışanları için düzenlenen bir
girişimcilik yarışması. Proje, belediyenin performansını
iyileştirmek, çalışanları teşvik etmek, israfı azaltmak
ve mevcut kaynakları değerlendirmek için yenilikçi
projeleri teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Torino
Belediyesi, iyi eğitimli ve yetenekli insanlardan oluşan
10.000 kişilik bir topluluğa sahip. Innova.TO projesinin
ana amaçlarından birini tüm çalışanların kendilerini
potansiyel bir girişimci ve yenilikçiliğin lideri olarak
görmeye teşvik etmek oluşturuyor.

DÜNYA KENTLERİNDEN
İLHAM VEREN ÖRNEKLER

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL
DÖNÜŞÜM
Dünya Bankası’nın verilerine göre
şehirler, küresel gayri safi yurt içi
hasılanın (GSYİH) %80’inden fazlasını
oluşturuyor. Dolayısıyla kentleşmenin iyi
yönetilmesinin sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunacağı düşünülüyor.306
Kentleşmenin hızı ve ölçeği; uygun
fiyatlı konut, entegre ulaşım sistemleri
ve diğer altyapı hizmetleri, temel
hizmetler, güvenlik gibi birtakım taleplerin
karşılanmasındaki zorlukları beraberinde
getiriyor. Özellikle şehirlerin sunduğu
fırsatlara yakın olmak için kayıt dışı
yerleşimlerde yaşayan yaklaşık 1 milyar
kentli yoksulun durumu, şehir yönetimleri
ve hükümetler için önemli bir sorun alanı
olarak görülüyor.

Şehir yöneticileri, nüfus için yeterli konut alanı
olmayan, kentsel altyapı sorunlarının bulunduğu,
atıl kalmış ve yerel halkın kentsel donatı ihtiyacına
cevap vermeyen alanları rehabilite etmek ve bu
sorunları gidermek için kentsel dönüşüm projelerini
hayata geçiriyor. Kentsel dönüşüm, merkezi
hükümet, belediyeler, yatırımcılar ve yerel halk
başta olmak üzere birçok aktörü içeriyor. Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu,
sürdürülebilir insan yerleşimlerinin gelişmesinin
teşvik edilmesi için oluşturulan gündemde kentsel
dönüşüm ve rehabilitasyon çalışmalarının hedeflerini
şu şekilde sıralıyor:307

• Herkes için yeterli barınak sağlanması,
• İnsan yerleşimlerinin iyi yönetilmesi,
• Sürdürülebilir arazi kullanımın planlanması ve
yönetimi,

• Entegre çevresel altyapının sağlanmasının teşvik
edilmesi,

• Su, sanitasyon, drenaj ve katı atık yönetimi,
• İnsan yerleşimlerinde sürdürülebilir enerji ve
ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi,

• Afete meyilli alanlarda insan yerleşim planlaması
ve yönetimini teşvik edilmesi,

• Sürdürülebilir inşaat sektörü faaliyetlerinin teşvik
edilmesi,

• İnsan kaynağının geliştirilmesi ve kapasitenin
artırılması.

306. World Bank, 2019. 307.UNDP, 2016, GOAL 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Dünya’daki iyi kentsel dönüşüm projelerinin en
önemli ortak özellikleri kapsayıcı, eşitlikçi ve
erişilebilir olmaları olarak görülüyor. Sosyal ve
çevresel altyapının kentsel yenileme ve dönüşüm
planlarının temelini oluşturması ve gelecek için kalıcı
sonuçlar doğurması gerektiği düşünülüyor. Kentsel
dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen özel ve kamu
iş birliğinin; tüm toplum için uygun fiyatlı konut,
eğitim ve istihdam fırsatları gibi geniş ekonomik ve
sosyal fayda yaratması önemseniyor.
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İŞ MERKEZİNİ KIRSALLA KAYNAŞTIRMA

308

Kültür-Sanat

KENTSEL DÖNÜŞÜM

BÜTÇE:

Amsterdam Belediyesi, “We The City” adlı firmayla
iş birliği yaparak Güneydoğu Amsterdam’daki eski
nesil, tek işlevli bir ofis alanı olan Amstel III’ü, 15.000
yeni evle karma kullanımlı bir kentsel mahalleye
dönüştürüyor. Tüm boş alanlara yeni bir etkinlik
ve işlevsel kullanım imkanı kazandırılıyor, alan
kullanıcılarla yaşayacak, değişecek modüler ve yaşayan
bir mahalleye dönüşüyor.
Projenin temel amacı, kullanıcılar tarafından
tasarlanana, değiştirilen, modüler bir alan yaratmaktı.

308. https://hobu.amsterdam/

Alanın şehir sakinlerinin gözünde yeniden değer
kazanması, bölgenin canlanması ve mahallenin
yakındaki diğer mahallelerle bağlar kurarak çok
kültürlü bir yapıya sahip olması hedefleniyor.
Alanda yerel ortaklarla iş birliği halinde otuzun
üzerinde farklı proje gerçekleştirildi. Çatı katında gece
pazarları, konserler, sanat sergileri ve yerel şeflerin
hizmet verdiği yemek kamyonu gibi projeler hayata
geçirildi. Alan, yavaş yavaş yaratıcı sektörler ve
faaliyetler için bir merkez haline geldi ve bölge, Bijlmer
ve Amsterdam sakinleri tarafından yeniden keşfedildi.
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SEUL, GÜNEY KORE

NEHRİN YENİDEN ŞEHRE KAZANDIRILMASI

309

Ulaşım

Seul kentinindeki Cheonggyecheon Nehri üzerine 1970’li
yıllarda yol ve yükseltilmiş otoyol inşa edildi. Her ne kadar
proje hayata geçirildiğinde ilerlemenin bir sembolü olarak
görülse de 2000 yılına gelindiğinde nehrin bulunduğu
bölgenin Seul’un en sıkışık ve gürültülü merkezi haline
gelmesiyle bölge halkı yolun kaldırılmasının tek çözüm
olduğu konusunda hemfikir oldu.
2001 yılında Seul Belediye Başkanı, otoyolu kaldırmak
ve hızlı otobüs geçiş sistemini hayata geçirerek
otomobil kullanımını yarıya indirmek üzere bir projeyi
hayata geçirdi.

Başkanın 4 yıllık görev süresi tamamlandığında, proje
de tamamlandı ve nehir eski haline getirildi. Proje, hızlı
ve ağır araç trafiğinin azalması, havanın temizlenmesi,
şehir merkezindeki iş ve alışveriş merkezlerine erişimin
kolaylaşması gibi olumlu sonuçlar doğurdu. Proje ile
aynı zamanda şehirdeki yaya bağlantısı iyileştirildi, sele
ilişkin dayanıklılık arttı, nehir çevresi sosyalleşme alanı
olarak da kullanılmaya başlandı.

309. https://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/

KENTSEL DÖNÜŞÜM

BÜTÇE:
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DELHİ, HİNDİSTAN

MODÜLER OKUL
Eğitim

310

Çocuk

BÜTÇE:

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hindistan’ın Delhi şehrinde zorunlu yıkımlar ve tahliyeler
yaygın yaşanıyor. Bu durum, arazilerde yıllardır yerleşik
yaşayan toplulukları derinden etkiliyor. Bu yıkım ve
tahliyelere zaman zaman okullar da maruz kalıyor ve
öğrencilerin öğrenimleri sekteye uğruyor.
Bu ihtiyaçtan hareketle Hindistan merkezli topluluk
Social Design Collaborative (Sosyal Tasarım İş Birliği),
2017 yılında birkaç saat içinde kolayca sökülebilen
düşük maliyetli, modüler okullar inşa etmeyi amaçlayan
ModSkool projesini hayata geçirdi. Ekip, okul tasarımlarını
yerel liderlere iş birliği halinde yaptı ve inşaat topluluk
üyeleri, öğrenciler, köylüler ve diğer gönüllüler tarafından
3 haftadan kısa sürede tamamlandı.
310. https://www.architectureindevelopment.org/project.php?id=634

Okulun ana çerçevesi ve çatısı çelikten, duvarlar
ve paravan kapılar gibi kısımlar ise bambu,
geri dönüştürülmüş ahşap ve kuru ot gibi yerel
malzemelerden yapıldı. Yapının havalandırılmasına
yardımcı olan dönen bambu perdeli kapılar da dahil
olmak üzere okul yerel iklime uygun şekilde tasarlandı.
Bu taşınabilir okul modeli, yalnızca zorla tahliyeler için
değil, çeşitli doğal afet ve salgın koşulları için de ilham
verici olabilir. İklime ve yerelin materyallerine uygun
modüler kur-kaldır yapılar, yalnızca okul eğitimi için değil,
özellikle afet sonrası dönemlerde veya mevsimlik tarım
işçilerinin yaşadığı alanlarda çocuklar için oyun alanı, kreş
ve bakım hizmeti gibi farklı faaliyetler için de kullanılabilir.
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SPRINGFIELD, ABD

VATANDAŞ KATILIMIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM
Katılım

311

Sağlık

BÜTÇE:

311. https://use.metropolis.org/case-studies/greennfit-neighbourhood-rebuild

Mahalle nüfusunun tamamı, kamusal alanda yapılan
iyileştirmelerden fayda sağladı. 2017’den bu yana
mahallede 33 boş arsa temizlendi; bir park, iki topluluk
bahçesi, kar amacı gütmeyen 5 tesis ve risk altındaki
öğrenciler için bir okul yenilendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Springfield ABD’de başlatılan proje kentsel dönüşümü
aktif yaşam ve katılımla birleştiriyor. Gönüllülerin
katılımıyla Springfield bölgesindeki mahallelerdeki
binalar yenilenerek daha sağlam ve bakımlı hale
getiriliyor. Proje kentsel dönüşümü sağlarken bir yandan
da bunu vatandaşların katılımıyla yaparak aidiyet ve
yardımlaşma duygusunu destekliyor. Dönüşüm sırasında
bakıma ve yenilemeye en çok ihtiyacı olan mahallelere
öncelik veriliyor.
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LİLLE, FRANSA

NEHİR ISLAHI VE BÖLGENİN CANLANDIRILMASI

312

İklim ve Çevre

Kalkınma

KENTSEL DÖNÜŞÜM

BÜTÇE:

Lille belediyesi Deûle Nehri’nin kıyısındaki 25 hektarlık
sanayi bölgesini iklim değişikliğine duyarlı olacak
şekilde yeniden dönüştürüyor. Proje, sanayi geçmişinin
kimliği ışığında bölgeyi yenileyerek sürdürülebilir yaşam
alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında
daha önce çok da göz önünde olmayan nehrin
temizlenmesi planlanıyor.

Yeni yaşam alanının sosyal çeşitliliğe uygun dokuda
olması, ev fiyatlarının ve kiraların karşılanabilir ve
dengeli olması bekleniyor. Ayrıca bölgenin bir de
teknoloji merkezine ev sahipliği yapması düşünülüyor.

312. https://use.metropolis.org/case-studies/redeveloping-the-banks-of-the-haute-deule#casestudydetail
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