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İnsanlık büyük krizlerin ve alt üst oluşların üstesinden 
her zaman dayanışma ile gelmiştir. Zamanın ruhu 
“aklın kötümserliğini” dayatsa da biz “iradenin 
iyimserliği” ekseninde birlikteliği güçlendirmek 
için mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam 
ediyoruz. 

İzmir’in tarihsel, kültürel, jeo-politik ve jeo-stratejik 
konumu böylesi zamanlarda öncü ve örnek 
olmasını gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bir taraftan 
uluslararası dayanışmada etkin rol oynamaya 
çalışırken diğer yandan ülkemizde ve kentimizde 
dayanışma ağlarını sürekli kurmaya, geliştirmeye 
devam ediyoruz.  

Son olarak Akıllı Kent Zirvesi ve Fuarı (Smart City 
Summit and Expo-SCSE) kapsamında Tayvan 
Taipei Belediyesi’nin ev sahipliğinde çevrim içi 
düzenlenen Akıllı Kentler Belediye Başkanları Zirvesi 
katıldık. Bu önemli zirve kent liderlerinin Covid-19 
salgını sonrasında toparlanmaya dönük atılımı 
konusunda çok ciddi bir ortaklaşmayı gündeme 
getirmiştir. Bilinmeyen ve nasıl sonlanacağı henüz 
öngörülmeyen ama çok ciddi olumsuzlukları üreten 
ve üretmeye devam edilecek bir süreci bütün dünya 

TUNÇ SOYER

İzmir Belediye Başkanı

SUNUŞ

Krizleri, 
Kırılganlıkları 
aşmak için 
daha fazla 
DAYANIŞMA…

ile konuşmaya ve önerilerimizi paylaşmaya devam 
ediyoruz. 

Sadece bu toplantı da değil, Birleşmiş Kentler ve 

Yerel Yönetimler (UCLG), Urban 20, Medcities ve 

daha birçok uluslararası organizasyonda öncü bir 

rol oynamaya ve Kriz Belediyeciliği her platformda 

anlatmaya devam ediyoruz. 

Bugün İzmir bir dayanışma üssüdür. Kentlilik 

bilincinin ulaştığı düzey, tarihsel, toplumsal ve 

kültürel hafızamızda yer eden dayanışma olgusu ve 

kent genetiğinin dokusuna işlemiş bu duygu yeni bir 

yaşam formunu, tarzını ve tavrını ortaya çıkarmıştır. 

Başlattığımız BİZ İZMİR Dijital Uygulaması bu yeni 

anlayışı pratikleştirmiştir.

Bu uygulama ile İzmirliler destek olunması gereken 

ailelere gıda veya hijyen paketi bağışladı. Halkın 

maskeye ulaşımını kolaylaştırmak için Maskematik 

uygulaması kapsamında 6 milyon 750 bin maske 

dağıtımı gerçekleştirdik. Biz İzmir dijital platformuyla 

başka dayanışma kampanyaları da hayata geçirdik. 

Askıda Fatura uygulamasıyla ödeme gücü olmayan 

vatandaşların faturaları maddi imkânları olanlar 

tarafından karşılandı. Uygulamayla bir milyon 

iki yüz bin lirayı aşan on üç binin üzerinde su 

faturası ödendi. Aynı şekilde Askıda İzmirim Kart 

ve Askıda Kitap kampanyası başlatıldı. Pandemi 

döneminde Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex 2020 

gerçekleştirildi. 

Bütün bu çalışmalar sadece maddi bir sonuç 

üretmemektedir. Aynı zamanda bir duyguyu, 

dayanışma duygusunu egemen kılmaktadır. 

Dayanışmanın egemen kılınması ise ortak kent 

kültürünün, yurttaşlık bilincinin gelişmesine, kentsel 

farklılıkların ortadan kalkmasına ve her düzeyde 

iletişimde, etkileşimde, ortaklaşmada olunmayı 

mümkün kılmaktadır. Pandeminin yol açtığı 

kırılganlıklar, her türlü eşitsizliğin derinleşmesi ile 

ortaya çıkan krizler ancak böylesi bir dayanışma 

duygusu ve politikasıyla çözülebilir. Yeni dönemin 

ruhu dayanışmanın egemen kılınmasıdır ve biz 

İzmir’de bunun em güzel örneklerini insanlığın ortak 

hafızasına kazımaya kararlıyız.

Dayanışma ile…
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Tüm dünyada olduğu gibi, kentimizde de 
turizm sektörü Koronavirüs sürecinden olumsuz 
etkilenen sektörlerin başında gelmiştir. Yerli ve 
yabancı turistin İzmir’i seçmesi ve kaldığı 
süreyi güvenli bir şekilde geçirebilmesi, 
olağanüstü ve acil uygulamaların hayata 

geçirilmesini gerekli kılmıştır. 

İzmİr’de 

TURUNCU ÇEMBER 
Dönemİ Başladı

BİZ’DEN HABERLER
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İzmir’in bu salgın dönemini daha hızlı ve 
doğru şekilde atlatması için İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi, turizm sektörü paydaşlarıyla 

görüşmeler yapıp çalışmalara hızlıca başladı. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyo-
nunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu, 
küresel pandemi sonrasında kentteki turizm 
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam ede-
bilmesi için Turuncu Çember uygulamasını 
başlattı. Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği 
hijyen standartları, İzmir’deki belediye ruhsatlı 
konaklama ve yeme içme tesislerine uygulanı-
yor ve bu standartlara sahip işletmeler Turun-
cu Çember sertifikasıyla ödüllendiriliyor.

Turuncu Çember sertifikası, İzmir Turizm Hij-
yen Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan ve il-
gili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıy-
la tamamlamış işletmelere veriliyor. Turuncu 
Çember, işletmelerin Selluka ödülüne başvur-

ması için de bir ön koşul oluşturuyor. İzmir’in 
hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu 
olmasını hedefleyen Turuncu Çember sertifi-
kası, İzmir’deki işletmelerin normalleşme sü-
recine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu 
Çember’e sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı 
platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in tu-
rizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme 
tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki ka-
tegoride veriliyor. Yeme içme tesisleri katego-
risinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama 
tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asga-
ri 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember 
almaya hak kazanıyor. Yeme içme tesisleri ka-
tegorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis 
edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde 
sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili 
şirket tarafından düzenli olarak temizlenip te-

mizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konak-
lama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, 
maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman 
bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirle-
rin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 
kriter bulunuyor. Turuncu Çember sertifikası 
almak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da 
çevrimiçi başvurarak taleplerini iletmesi gere-
kiyor. Turuncu Çember sertifikasına çevrimiçi 
başvurular turuncucemberizmir.com sayfası 
üzerinden gerçekleştiriliyor.

12 Haziran 2020 tarihi itibariyle başvuruların 
alınmaya başladığı Turuncu Çember uygula-
masına ilk 20 günde 200’e yakın işletme baş-
vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler 
ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonun-
da ilçe belediyelerle koordineli olarak yapılan 
başvurular değerlendiriliyor. Turuncu Çember 

Sertifikasına olan yoğun ilgiden dolayı İzmir 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ek değer-
lendirme ekibi oluşturuldu.

Turuncu Çember uygulaması hakkında konu-
şan Başkan Soyer, bu uygulamayla İzmir’in 
güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu gös-
termeyi hedeflediklerini söyledi. Yeni normal-
leşme döneminde hijyen ve sağlık kriterlerinin 
önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Turizm 
hizmeti satın alan yurttaş önce o hizmetteki 
güvenlik ve sağlık kriterlerinin uygunluğuna 
bakıyor. Bir otele ya da bir kafeye gittiğinde 
artık bunları arıyor. Bu kentte bulunan tarihi 
değerler, kültürel zenginlikler, deniz-kum-gü-
neş ve alternatif turizm olanaklarının hepsinin 
önemi var. Ancak eğer hijyen ve sağlık kriter-
leri yetersiz ise yurttaş da o noktaya gitmekten 
vazgeçiyor. Bu nedenle biz bu yeni normalleş-
me dediğimiz dönemde güvenlik, sağlık kri-
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terlerini öne çıkartacak, genel olarak kentin 
güvenli ve sağlıklı olduğunu gösterecek bir 
çalışma yapmak istedik. Turuncu Çember bu 
fikirden doğdu” dedi.

Başkan Soyer İzmir’de birçok işletmenin Tu-
runcu Çember sertifikası aldığını dile getirerek 
“Turizm Hijyen Kurulumuz çok önemli güven-
lik ve hijyen kriterleri ortaya koydu. Çalışma 
grubundaki arkadaşlarımız yeme içme mekân-
larına, konaklama tesislerine giderek bu kri-
terlere uygunluğu kontrol ediyor ve Turuncu 
Çember sertifikası veriyor. Amacımız, İzmir’in 
Turuncu Çemberli işletmelerle güçlü, güvenilir 
ve sağlıklı olduğunu göstermek” şeklinde ko-
nuştu.

“Artı değer katacak”

Alsancak’ta Turuncu Çember almış iki işletme 
olan Sardunya ve Punta İzmir’in sahibi Hami 
Torcu, “Turuncu Çember’i İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından 

duydum. Görür görmez başvurdum. İnsanlar 
hala çok tedirgin. Hepimiz dikkat etmek zo-
rundayız. Bu durum tamamen bitene kadar 
şartlara uymalıyız. Kafe ve restoranlara giriş-
te ateşimiz ölçülüyor mu, dezenfektan var mı, 
hijyen koşulları sağlanıyor mu, tek kullanımlık 
tuz ve karabiber var mı, çalışanlar maske ve 
siperlik kullanıyor mu gibi önemli standartlar 
var. Kurul inceleme yaptı, eksikler konusunda 
uyardı, onları giderdik ve Turuncu Çember’i 
aldık” dedi. İzmir’de hem işletmeler hem İzmir 
Büyükşehir Belediyesi hem de İzmir halkının 
koronavirüs önlemleri konusunda duyarlı oldu-
ğunu söyleyen Torcu, “Turuncu Çember işlet-
melere artı değer katacak. İyi işletmeler daha 
çok tercih edilir hale gelecek” diye konuştu.

 “Turuncu Çember’i olan tesisleri 
tercih etmeliler”

DoubleTree by Hilton İzmir Airport Genel Mü-
dürü Elif Yurdakan ise “Turuncu Çember’i İz-
mirli olup da duymamak mümkün değil. Hil-

ton grubunda olduğumuz için dünya genelinde 
başlattığımız CleanStay diye bir program var. 
Onunla ilgili çalışmalarımızı zaten tamamla-
mıştık. Pandemi sonrası oteli tekrar hizmete 
açarken Turuncu Çember kriterlerine uydu-
ğumuzu biliyorduk, o nedenle hemen başvur-
duk. Çünkü biz bir şehir oteliyiz. Siz tatil için 
seçeneklerinizi belirleyebilirsiniz. Yazlığımdan 
çıkmayacağım ya da teknemde kalacağım di-
yebilirsiniz. Ama insanlar işlerine devam et-
mek ve kentte konaklama yapmak zorundalar. 
Bunu en güvenli şekilde nasıl sağlayabilirler? 
Turuncu Çember için sıkı bir denetleme yapı-
yorlar. İş ya da tatil için bir otele gidenler ya da 
restoranda yemek yemek isteyenler kendilerini 
daha güvende hissetmek istiyorlarsa Turuncu 
Çember’i olan otel ve tesisleri tercih etmeliler” 
dedi.

 “Türkiye’ye yayılması gerekiyor”

Greymark Hotel Satış Pazarlama Müdürü Fuat 
Ballıca da “Pandemi sonrası insanların baktı-

ğı şey, güvenli bir yerde konaklamak. İnsanlar 
daha önce geniş bir oda ya da manzara arar-
ken şimdi dezenfekte çalışmalarını soruyorlar. 
Bu nedenle bizim de önceliğimiz hem çalışan-
larımız hem de müşterilerimiz için güvenli bir 
tesis olmak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tu-
runcu Çember uygulamasıyla güzel bir çalış-
ma yaptı. İzmir’den başlayan bu uygulamanın 
tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor” dedi.

 İzmir’de hem işletmeler hem 
İzmir Büyükşehir Belediyesi hem 

de İzmir halkının koronavirüs 
önlemleri konusunda duyarlı 

olduğunu söyleyen Torcu, 
“Turuncu Çember işletmelere 

artı değer katacak.
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Danimarka Maliye Bakanı Nicolai Wammen, belediyeler 
arasındaki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yılda 19,3 

milyar Danimarka kronu (2,76 milyar ABD doları) 
büyüklüğünde bir fonun belediyeler arasında transfer 

edilmesine izin veren yeni bir anlaşma imzaladı.

DÜNYA ÖRNEKLERİYLE BELEDİYECİLİK

Danİmarka, 

BELEDIYELER 
ARASINDAKI 

EŞITSIZLIKLERI
Azaltıyor
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Antlaşma kapsamında, 1.4 milyar Da-
nimarka kronu değerinde kaynak (200 
milyon ABD doları), özellikle Büyük 

Kopenhag bölgesindeki Gentofte ve Rudersdal 
gibi daha büyük belediyelerden 30 bölgesel 
belediyeye aktarılacak.

Anlaşmaya göre, devlet tarafından 2021’ade 
eşitsizlikleri azaltma sistemine 6,5 milyar Da-
nimarka kronu (945 milyon ABD doları) aktarı-
lacak ve daha sonraki her yıl 5,5 milyar Dani-
marka kronu (800 milyon ABD doları) sisteme 
aktarılmaya devam edecek. 

Maliye Bakanı, “Bugün sunduğumuz anlaş-
ma ile Danimarka’da daha eşitlikçi bir zemin 
hazırlıyoruz. En geniş omuzlar en ağır yükleri 
taşımalıdır” diye konuştu. 

Anlaşmada ayrıca, hükümet kırılgan bölge 
belediyeleri ve ada belediyeleri için 1,5 milyar 

Danimarka kronu  (218 milyon ABD doları)  ve 
kırılgan Başkent belediyeleri için ise 600 mil-
yon Danimarka kronu(87 milyon ABD doları) 
değerinde özel sübvansiyon mekanizmaları 
oluşturuyor. 

Kaynakların belediyeler arasında yeniden da-
ğılımı, işsizler ve yaşlılar gibi sosyal açıdan 
savunmasız vatandaşları olan belediyelere 
daha fazla para sağlanacağı anlamına geliyor. 
Wammen, “Danimarka büyük farklılıklar için 
çok küçük. Danimarka’nın neresinde olursanız 
olun, ülkemizin kendiniz ve aileniz için uygun 
bir refah toplumu olduğunu hissedebilmelisi-
niz” dedi. Anlaşmaya ayrıca, gelirlerin yeniden 
dağıtımı mekanizmasını vergi artışı yapılma-
ması şartına da bağlıyor. 

Kaynak: http://www.china.org.cn/world/Off_the_

Wire/2020-05/05/content_76009214.htm

“Danimarka büyük farklılıklar 
için çok küçük. Danimarka’nın 
neresinde olursanız olun, 
ülkemizin kendiniz ve aileniz için 
uygun bir refah toplumu olduğunu 
hissedebilmelisiniz”
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Fransa’nın kuzeyinde bir yerleşim biri-
minde Belediye Başkanı seçilen Marie 
Cau, ülkenin ilk trans belediye başka-

nı oldu. Her ne kadar basında trans kimliği 
nedeniyle yer bulmuş olsa da, Başkan Cau 
“Vatandaşlar trans olduğum için beni seç-
medi, öne sürdüğüm program ve değerler 
için bana oy kullandı. Burada sosyal bağlar 
neredeyse yok oldu. İnsanlar değişiklik is-
tiyor” diye konuştu. 

Belçika sınırının yakınında bulunan 600 kişi-
lik köy sakinleri, 15 Mart’ta Cau ve “Birlikte 

Karar Ver” adaylarını yerel meclise üye seçti. 
Sonrasında yeni seçilen konsey üyeleri Cau’yu 
neredeyse oy birliğiyle Belediye Başkanı ola-
rak seçti.  Cinsel yöneliminin bir “uyuşmaz-
lık” olmayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini 
söyleyen Cau, seçimlerin “trans bireylerin 
normal sosyal ve siyasi hayatlara sahip ola-
bileceğini” gösterdiğini de kabul ediyor. 

Kaynak: https://www.euronews.com/2020/05/25/her-gen-

der-doesn-t-matter-french-village-elects-first-transgen-

der-mayor

Fransa’nın 
İlk Trans  

Beledİye Başkanı: 

MARIE 
CAU
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Hindistan’ın Kerala eyaletindeki  Kodun-
gallur Belediyesi, inşa edilen her yeni 
bina veya evin bir hafta içinde en az 

iki meyve veren ağaç dikmesini zorunlu kılan 
bir karar aldı. Belediye yetkilisi kararın nasıl 

uygulanacağını şöyle açıkladı: “Plan iki aşa-
mada uygulanacak; birincisi, vatandaşlar yapı 
ruhsatı almak için belediyeye geldiklerinde, 
evin planını getirecekler. Plan, ağaç ekimi için 
ayrılan bir yer belirtmek zorunda. İkinci olarak, 

binanın inşaatından sonra ve kapı numarası-
nın tahsis edilmesinden önce belediyemizden 
yetkililer sahayı ziyaret edecek ve yeni inşa 
edilen binayı denetleyecekler. Tahsis edilen 
alana iki meyve ağacı dikilirse, onlara bir kapı 
numarası vereceğiz, aksi takdirde vermeyece-
ğiz.” Ayrıca, mali desteğe muhtaç aileler için 
belediye yardımı ile yaklaşık 1.140 konut inşa 
edilmektedir. Bu evlere fidanlar ücretsiz ola-
rak verilecek. 

Kaynak: https://yourstory.com/socialstory/2019/07/kera-

la-municipality-plant-trees-thrissur-climate-change

KERALA 
EYALETINDE 

Ağaç Dİkme Zorunluluğu
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Viyana neden ilerici bir şehir? 

Viyana arka arkaya 10 yıl boyunca dünyanın en 
yaşanabilir şehri seçildi. Toplu taşıma, sağlık 
hizmetleri, eğitim ve kültürel başarı gibi birçok 
nedenden dolayı tanınıyoruz.

Roland Berger’in Akıllı Şehir Çalışması’nda 
ikinci kez liderlik kazandık: Viyana dünyanın 
en akıllı şehri!

İş piyasasına ayak uyduracak belirleyici fak-
törler eğitim ve ileri eğitimdir. Viyana Şehri ve 
sosyal paydaşlarımız arasında başlattığımız 
dijitalleşme paktıyla, ilerlemenin herkese fay-
da sağlayabilmesi için Viyana girişimcilerini, 
çalışanlarını ve çıraklarını destekliyoruz. Bir 
Belediye Başkanı olarak şehrimizdeki tüm in-
sanların barışçıl bir ortamda, saygı içerisinde 
bir arada yaşaması benim için her zaman ön 
plandadır. Başarının anahtarı; tüm stratejileri-
mizi insanlara odaklamak.

Viyana, BM Sürdürülebilir Kalkın-
ma Hedeflerini (SKH) uygulamaya 
koymaya nasıl yardımcı oluyor?

2020 yılında stratejik ve operasyonel önlemleri 
finanse etmek için 940 milyon avroluk bir iklim 
bütçesi planladık. Geleceğimiz olan şehrimizi 
korumak adına 50 maddelik iklim koruma ön-
lemini hayata geçirdik. CO2’den bağımsız bir 
şehre giden yolda ilerleyebilmek adına elektrik, 
ısıtma, trafik ve atık imha alanlarının akıllı ağı-

na yoğunlaşmak ve geleceğin rüzgar, su ve gü-
neş gibi enerji kaynaklarını kullanmak gerekir.

Viyana’nın akıllı bir şehir olmasının en iyi ör-
neği trafiktir: gaz emisyonlarının üçte birinin 
trafikten kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. 
Onlarca yıldır toplu taşıma araçlarına yatırım 
yaptık ve bu stratejiye devam ediyoruz. İnsan-
ların bir şeyden vazgeçmesini sağlamaya ça-
lışmıyoruz. Onlara kabul edilebilecek daha iyi 
bir alternatif sunuyoruz: Viyana’da toplu taşıma 
kartı olan vatandaş sayısı, araç sahibi olan kişi-
lerden daha fazla. 

AB fonları Viyana’ya bu hedeflerde 
nasıl yardımcı oldu?

Avrupa Birliği’nin finansmanı sayesinde, bu 
fon olmadan mümkün olmayacak çeşitli proje-
leri hayata geçirebildik. Yalnızca 2007 yılından 
bu yana, uzun süreli iş arayanların istihdama 
katılabilmelerine olanak sunacak yaklaşık 200 
AB projesi uygulandı. AB projesi “Birlikte Daha 
Akıllı” ile, yenilikçi ve geleceğe yönelik çözüm-
ler uygulamak amacıyla Viyana’ya AB tarafın-
dan 7 milyon avro kaynak sağlandı.

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, Viyana İstihdam Ge-
liştirme Fonu’na çeşitli projelerin geliştirilmesi 
ve uygulanması için 100 milyon avrodan fazla 
para sağlandı. Bu fonlar sayesinde şu ana ka-
dar Viyana’da yaklaşık 63.000 kişi desteklendi.

Kaynak: https://www.pes.cor.europa.eu/

AYIN RÖPORTAJI 

VİYANA BELEDİYE BAŞKANI

MICHAEL LUDWIG 
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Bu son birkaç ay boyunca, insanlar tüm dünyada 
çeşitli derecelerde etkilendi. Ekonomideki durgunluk 

emsalsiz işten çıkarmaları tetikledi ve birçok 
vatandaşı temel ihtiyaçlarını (konut gibi) 

karşılayabilmek için çok zor bir durumda bıraktı 
ve krizden önce zaten savunmasız olanların 

durumunu kötüleştirdi.

Herkes İçİn Uygun Fİyatlı Konut:

COVID-19 IÇIN  
ORTAK CEVABIMIZ

COVID-19 salgınının toplumumuzda ko-
nut sektörü de dahil olmak üzere birçok 
sektör üzerinde önemli bir ekonomik ve 

sosyal etkisi oldu. Bir bakıma, bu salgın Av-
rupa’daki konut sistemlerinin zaten görünür 
sınırlarını ortaya çıkardı. Karantina döneminin 
ilk aşamasında, virüsün yayılmasını önlemek 
için nüfusun “evde kalması” istendiğinde, 
Housing Europe yayımladığı bir belgede, evde 
kal çağrılarının Avrupa nüfusunun büyük bir 
çoğunluğu için söylenenden daha zor olduğu-
na dikkat çekti. 

8 Mart’ta BM Konut Politikalar Özel Rapor-
törü Bayan Leilani Farha, “Konut koronavirü-
se karşı ön hat savunması haline geldi” dedi.  
Özellikle savunmasız iki gruptan endişe duyu-
yordu: “acil durum barınaklarında veya gayri 
resmi yerleşim mekanlarında yaşayan evsizler 
ile iş kaybı ve ekonomik zorluklarla karşılaşan, 
kredilerini ya da kiralarını ödeyemedikleri için 
evsiz kalma potansiyeli olan insanlar.”
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COVID-19 ‘un evsiz insanların genel nüfusa 
göre 20 kat daha fazla enfekte etme ihtimali 
olduğunu bilmek gerçekten rahatsız edici.  Dı-
şarıda veya kalabalık barınaklarda yaşamak 
sadece konut sorunu değil, aynı zamanda aci-
len ele almamız gereken bir sağlık sorunudur.

2020’nin sonuna gelindiğinde, birçok insan 
işini kaybedecek ve sadece halihazırda savun-
masız durumda olan pek çok aile pandeminin 
sosyal ve ekonomik sonuçlarından muzdarip 
olacak. Barınma, insanların Avrupa genelinde 
karşılaşabilecekleri temel sorunlar arasında 
yer alacaktır. Aynı zamanda, yeterli barınma, 
AB’deki her vatandaş için garanti edilmesi 
gereken temel bir haktır. Bu nedenle, hakkın 
garanti altına alınması için somut çözümler 
oluşturulmalıdır.

Virüsün konut sektöründeki olumsuz etkisiyle 
mücadele etmek için, birçok AB Üye Devleti en 

savunmasız kişilere yardımcı olmak için geçici 
tedbirler almıştır. Bu girişimlerin oluşturulma-
sı elbette son derece önemliydi. Birçok yerel 
ve bölgesel otorite, dayanışmanın genellikle 
vatandaşların yaşadığı bölgelerde yerel olarak 
başladığını göstermiştir. Bu bağlamda, birçok 
ilerici belediye ve bölge konut sorunu için iddi-
alı kısa vadeli çözümleri vurgulamıştır.

Sosyalist Portekiz Hükümeti 20 Mart’ta tah-
liyelerin bir sonraki duyuruya kadar askıya 
alınmasına karar verdi. Lizbon’da tüm sosyal 
konut kira ödemeleri 30 Haziran 2020’ye kadar 
ertelendi. Bu önlem 24.000 aileye ve 70.000 ki-
şiye fayda sağladı ve alınmayan ücretler faizsiz 
ve masrafsız olarak 18 ayda taksitle ödenme 
imkanı getirildi. 

Belçika’da, ilerici Charleroi ve Liège şehirleri, 
hasta evsizlerin güvenli bir şekilde korunabi-
leceği ve izole edilebileceği açık yerlere verilen 

federal sübvansiyon için başvurdu. Brüksel 
Başkent Bölgesi’nde, toplam 220 kapasiteli iki 
otel konut hizmetlerine erişimi olmayan göç-
menleri ağırlıyor. Fransa’da Nantes Belediye 
Başkanı Johanna Rolland, insanların konut 
kiralarını ödemelerine yardımcı olmak için 1 
milyon avro değerinde konut dayanışma fonu 
kurdu.

Son olarak, Viyana Şehri (Avusturya) koronavi-
rüs krizi sırasında konut piyasasındaki tahliye-
leri yasakladı. Nisan ve Haziran ayları arasın-
da kiralarını ödemekte güçlük çekenlere, geri 
ödeme yapmak için Aralık 2020’ye kadar süre 
verildi. 

Bu, ilerici şehirlerin ve bölgelerin COVID-19’un 
konut sektöründeki etkisinin üstesinden en çok 

ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmak için 
uyguladığı önlemlerin sadece bir örneğidir.

Bu önlemler hayati önem taşıyor ve hoş karşı-
lanıyor, ancak maalesef şehirler ve bölgeler bu 
kadarını yapabiliyor. Birçok Avrupa ülkesinde, 
kira kanunu hala merkezi hükümetlerin yetki-
si altında, dolayısıyla şehirlerin ve bölgelerin 
buna göre hareket etmesini önler. Sonuç ola-
rak, bazı şehirler ve kiracılar hala baskı altın-
dadır ve pek çok vatandaş hiçbir dayanışma 
tedbiri alınmadığında tahliye edilme riskiyle 
karşı karşıyadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, uygun fiyatlı ko-
nut için AB Eylem Planına kesinlikle ve acilen 
ihtiyaç vardır.

Kaynak: https://pes.cor.europa.eu/affordable-hou-
sing-all-our-common-answer-covid-19
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Aynı zamanda toplumu çoğunluğu kadın 
olan göçmen veya ırk ayrımcılığına ma-
ruz kalanlardan oluşan bakım işçilerinin 

ve zorunlu işçilerin merkezciliğine, yeniden üre-
timimiz için gerekli olan komşuluk uyumu ve 
hizmetlerin yakınlığına çekiyor. Sosyal medya 
üzerinden kamusal tartışmalar ve sayısız webi-
narlar kentleri ve sınırları örgütleme yöntemimi-
zi yeniden düşünme, iktisadi faaliyetleri plan-
lama ve farklı ölçeklerde karar alma süreçlerini 
düzenleme ihtiyacına giderek daha fazla işaret 
ediyor. Bu tartışmalarda, “iş birliği ve daya-
nışma”, geniş bir yelpazede bulunan aktörler-
den yükselen en yaygın anahtar kelimelerdir.

Uzun yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki 
toplumsal hareketler, topluluklar ve aktivistler 
‘’Kent Hakkı ve Yeni Belediyecilik’’ şemsiye-
leri altında bu mesajlar üzerine pratikler ve anla-
tılar oluşturuyor. Toprak ve mülkiyetin toplum-
sal işlevinin yerine getirilmesi, doğal, kentsel ve 
kültürel müştereklerin savunulması, toplumsal, 
çeşitli ve dönüştürücü ekonomilerin tanınması 
ve desteklenmesi, yerel demokrasinin radikal-
leşmesi ve siyasetin kadınlaşması çok sayıda 
eylem ve müdafaa çabalarını yönlendiren önde 
gelen ilkelerdir. Mevcut bağlamda, bu katkılar 
hiç olmadığı kadar ilintili görünür. Çünkü,  mev-
cut acil durumla yüzleşmek için somut ipuçları 
sunarken, aynı zamanda gelecek yıllar ve on yıl-
lar boyunca önemli değişimlere dikkat çekmek-
tedir. 

Salgın derslerİ,  
İlerİcİ sİyaset: 

COVID-19 
ZAMANLARINDA  

kent hakkı ve 
yenİ beledİyecİlİk

Şüphesiz mevcut küresel salgın bazı kritik uyarılar 
sunuyor ve toplumlarımıza çok sayıda önemli mesaj 

ulaştırıyor. En önemlisi salgının, aniden ve eş 
zamanlı olarak dikkatimizi hayatın kırılganlığına 

ve birbirine bağlılığına odaklaması oldu. 
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Aşırı belirsizlik zamanlarında bile bildiğimiz 
ve unutmamamız gereken bir dizi önemli şey 
var. Pandemi öncesi dünyayı çevreleyen istila-
cı, sömürgeci, erkek egemen ve ırkçı değerler; 
yüzyıllar boyunca süren, bedenlerimizi, top-
lumlarımızı ve gezegenimizi her türden risk ve 
felaketlere dirençsiz bırakan sabıkalı toplum-
sal adaletsizliklerden, sömürüden ve çevresel 
yıkımdan sorumlu olmuştur. Pandemi şoku 
herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Sonuçları za-
ten zor şartlarda yaşayan geniş nüfuslar için 
yaygın ve uzun süreli olacak. Aynı zamanda 
küresel olarak düşünürsek, insanlık, (toplum-
sal olarak icra edilen akademik ve bilimsel 
üretim ile birlikte yerli ve ilk insanın atadan 
kalma gelenekleri dahil)  herkesin iyi olmasını 
sağlamak için gereken araç ve bilgiye sahiptir. 
Cesur, cüretkar değişimlere acil olarak ihtiyacı-
mız var ve kesinlikle imkansız değil. 

COVID-19, belli başlı eşitsizlikler ve 
yenilenen gerilimler
 
Sağlık krizi ve getirdiği kitlesel toplumsal ve 
iktisadi etkileri önceden var olan, son on yıl-
da katlanarak artan - neoliberal politikaların, 
kamusal altyapıların ve hizmetlerin özelleştiril-
mesinin, karşılığı ödenmeyen ve eksik ödenen 
bakım emeği ve müştereklerin açgözlü bir şe-
kilde metalaştırılmasının bir sonucu olan-cin-
siyetçi, ırkçı ve sınıf temelli uzun zamandır 
varolan eşitsizlikleri görünür hale getiriyor. 
Gezegendeki en zengin ülke olan ABD’de, aşırı 
sömürülen ve yoksullaştırılan Siyah ve Latin 
toplulukları kamusal sağlığa erişim eksikliği 
nedeniyle salgından en çok etkilenenler ara-
sındadır. Aynı zamanda “evde kalın ve elleri-
nizi yıkayın” tavsiyeleri yetersiz barınma ko-
şullarında yaşayan 1.6 milyar insanı (kayıtdışı 
barınaklarda bulunan 1 milyardan fazla insan 
ve içme suyu ile sanitasyona erişimi olmayan 
2.2 milyar insan dahil) veya dünya genelinde  
sokaklarda yaşayan 150 milyon evsiz kadın, 
erkek ve çocukların acil ihtiyaçlarını dikka-

te almıyor. Genel olarak, uzaktan çalışma ve 
uzaktan eğitim, şimdiki ölümcül salgınla yüz 
yüze geldiğinde kırılganlıklarını artıran günlük 
ücretlere bağlı olan küresel nüfusun en az yarı-
sı için bir seçenek değildir. 

Güçlendirilmiş güvencesizliğin ortasında,  po-
litik yelpazenin dört bir yanından ulusal ve ye-
rel hükümetler hem umudu hem de korkuları 
işaret eden kademeli önlemler alıyor. Çünkü 
çok sayıda, iyi bilinen yanlış dikotomiler bir 
kez daha mevcut. Toplumsal ihtiyaçlar karşı-
sında iktisadi kaygılar; insani yardım karşı-
sında orta/uzun vadeli kalkınma; sektörel, re-
kabetçi ve bölücü tepki karşısında bütüncül, 
ortak çalışmaya dayalı ve toplumu inşa eden 
yaklaşımlar gibi kamu sektörünün rolü gide-
rek kritik hale geliyor. Ancak, yenilenmiş bü-
rokratik merkezileşme, anti demokratik politik 
gündem ve ahbap-çavuş kapitalizmi risklerini 
de beraberinde getirmekte. Dolayısıyla bir an-
lığına duralım ve bazı önemli soruları soralım: 
En kırılgan koşullarda yaşayan bu insanlar ih-
tiyacı olan yardımı alıyor mu? Uygulanan po-
litikalar eşitsizlik açıklarını azaltmak için mi 
yoksa genişletmek için midir? Dikkate alınma-
yan kişiler ve gruplar kimlerdir? Ve Pandemi 
koşulları altında en fazla kar elde eden kişiler 
kimlerdir?

Dert ve umut mekânları  
olarak kentler 

BM-Habitat’a göre, toplam COVID-19 vakaları-
nın yüzde 95’i, 210 ülkede 1430 kentten fazla-
sının enfekte olduğu kentsel alanlardadır. New 
York, Milan veya Guayaquil’de ki iç karartıcı 
görüntüler ve ölü sayıları, yakınlarını sadece 
birkaç hafta içinde kaybeden binlerce insanın 
trajik tanıklıkları ile birlikte uzun bir zaman 
boyunca hafızamıza kazınacak. Hindistan gibi 
ülkelerde ani ulusal kapanmanın ortasında ve 
açlığın eşiğinde, kırsal alanlara veya ülkeleri-
ne geri dönmeye zorlanan mutsuz göçmenlerin 
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yüzleri hiçbir zaman unutulmamalı. Birkaç is-
tisna dışında, koordinasyon eksikliği ve hatta 
resmi alanlardan gelen açıkça çelişkili söylem 
ve eylemler, korkunç sonuçları ve etkilenen 
milyonlarca hayat ile birlikte kural haline geldi.

Çoğu zaman yetersiz kaynaklara ve birçok 
durumda karşı çıkan gönülsüz- ve hatta otori-
ter- ulusal otoritelere rağmen, yerel yönetimler 
ve topluluklar bir kere daha ilk tepki verenler 
oldu. Çok sayıda yerel ve bölgesel aktörler, sı-
nırlı bütçelerle bile mevcut krizin üzerine git-
mek için hızlı ve cesur önlemler alıyor. Geniş 
bir destek ağını ve gerekli mal ve hizmetlere 
metalaşmayı sınırlandıran bir erişimi seferber 
ederek; herkese barınma, su, gıda ve elektrik 
sağlamaya çalışıyor. Sosyal konutlarda kirala-
rın ertelenmesi, yükselen ücretler ve geliştirilen 
gıda bankaları, gezici klinikler ve uzaktan sağ-
lık bakımı ile birleşti. Binaların bu amaca uy-
gun hale getirilmesi, arazi ve kamusal mekân-
lar önemli bir araç haline geldi. Boş binalar ve 
otel odaları, konferans merkezleri, arenalar ve 
diğer toplu tesisler evsiz insanlar, aile içi şid-
detten etkilenen kadınlar ve izolasyona ihtiyacı 
olan sağlık çalışanları için barınma sağlamaya 
uygun hale getiriliyor. Bisikletçiler ve yayalar 
için boş sokaklar daha geniş şeritlere dönüş-
türülüyor. Çok sayıda kişi acil durumla yüzleş-
mek için bu temel ve acil adımların uygunlu-
ğunu kabul ederken, yenilenmiş endişeleri ve 
ilave soruları gündeme getiriyor. Bu önlemler 
yeterli mi? Ne kadar sürecek? Toplumumuzun 
ümitsizce ihtiyaç duyduğu daha derin sosyo-e-
konomik ve siyasal değişimlere giden yolu işa-
ret ediyor olabilirler mi?

Kent hakkı ve yeni belediyecilik: 
Küresel dönüşüm için yerel 
gündemler

Paradigmatik örneklerden birkaçını belirtmek 
gerekirse; Sao Paulo, Mexico city, Santiago, 
New Delhi, Durban, Brooklyn, Beirut, Barce-

lona, Hamburg veya İstanbul’un meydanla-
rından ve mahallelerinden birçok toplumsal 
hareket son yıllarda neoliberal kentleşmeye ve 
hayatın tüm yönlerinin metalaşmasına karşı 
çıkıyor. Her biri toplumlarımızı örgütlemek için 
daha adil, demokratik, sağlıklı ve sürdürülebi-
lir paradigmalar geliştirmeyi tecrübe etmenin 
yolunu buldu. 2000’lerin başında başlayan, ye-
rel ve küresel mücadeleleri birbirine bağlayan 
Dünya Sosyal Forumu’nun çeşitli edisyonları, 
öğrenme ve ittifak oluşturmak için çok önemli 
alanlardı. Son derece etkili hale gelen Dünya 
Kent Hakkı Bildirgesi (örneğin bkz 2010 Mexi-
co City Kent Hakkı Bildirgesi veya 2008 Ekva-
dor Anayasası) gibi kolektif belgelerde de so-
mutlaştı. 2007-2008 finansal krizi bağlamında 
empoze edilen kemer sıkma önlemlerine ettik-
leri muhalefet ile beslenen Occupy, Indignad@
sve Arap Baharı ile yüzlerce benzer hareketlen-
me, barınma ve toprak hakkını, gıda egemen-
liğini, toplumsal ve dayanışma ekonomisini, 
kamusal mekanları, kültürü ve bu gibi diğer 
müşterekleri gündemlerin ortasına yerleştirdi. 
Bugün ulusallık ile değil, evrensel insan hak-
ları ile bağlantılı genişletilmiş bir yurttaşlık 
kavramsallaştırması üzerine kurulu yüksek 
derecede katılımcı pratikler, bölgelerden farklı 
kurumsal rejimlere uzanan siyasal önerilerdir. 
 
Mevcut küresel pandemi ertelemeye devam 
edemeyeceğimiz öncelikleri ve acil değişimleri 
önümüze getiriyor. Buen vivir* gibi uzun süre-
dir devam eden yerele özgü dünya görüşleri ile 
birlikte ve çağdaş eko-feminist, ırkçılık karşıtı 
ve sömürgecilik karşıtı dönüştürücü gündem-
ler, kent hakkının yaygınlaşması ve yeni bele-
diyecilik, gelirinin yeniden bölüşümü, dayanış-
ma ve sorumluluk etiği çerçevesinde ihtiyaç 
duyduğumuz geleceği yaratmamızı sağlayabi-
lir. 
 
Lorena Zárate,Global Platform for the Right to 
the City’nin kurucu üyesidir Habitat Internati-
onal Coalition’ın eski başkanıdır. 

https://minim-municipalism.org/magazine/pandemic-lessons

Geniş bir destek ağını ve gerekli 
mal ve hizmetlere metalaşmayı 

sınırlandıran bir erişimi seferber 
ederek; herkese barınma, su, gıda 
ve elektrik sağlamaya çalışıyor.
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Uzun yıllar boyunca, Asya’daki geliş-
mekte olan ülkeler dünyanın en kötü 
deniz kirleticileri olarak ilan edildi an-

cak 2018’de çevre gruplarının, Asya’daki kir-

lilik kaynaklarının aslında Batı merkezli çok 

uluslu şirketler olduğunu gösterdi. 

Şimdi biliyoruz ki: Asya ülkeleri, denizlerdeki 

plastik kirliliğinin sızıntı noktaları olabilir, an-

cak kirlilik doğrudan Kuzey ülkelerinin Asya’yı 

çöplük olarak görmelerinden kaynaklanıyor. 

Küresel plastik kirliliğinin poster çocuğu ola-
rak Asya’ya aşırı odaklanma nedeniyle, dünya 
bölgede ortaya çıkan çözümleri göremedi ve 
tanıyamadı. Japonya’nın şirin Kamikatsu ka-
sabasından Çin’in kalabalık Şangay kentine, 
Filipinler’deki felakete eğilimli şehirlerden Hin-
distan’daki çok kültürlü şehirlere, Vietnam’da-
ki rahat topluluklardan Seul’e kadar çok farklı 
ve iyi çalışan bir çok örnek gösterilebilir. 

Asya’da ortaya çıkan çözümler bağlama özgü-
dür ve toplulukların ilgili sosyokültürel ve po-

litik bağlamlarına yanıt olarak geliştirilmiştir. 
Ancak bu çözümlerin farklı yüzleri olmasına 
rağmen, ortak noktaları paylaştıkları inkar edi-
lemez. 

Şehirler için eğilim, atık yönetimini merkezi-
leştirmektir. Ancak Asya’daki etkin çözümler, 
adem-i merkeziyetçiliğin bir yol olduğunu gös-
termektedir. Hindistan’ın Kerala kentindeki 
Trivandrum şehrinde atık yönetimi hane hal-
kı düzeyine kadar merkezden uzaklaşmıştır. 
Hane halklarının kompostlama yoluyla atıkla-
rını ayırmaları ve kendi mutfak ve bahçe atık-
larını yönetmeleri gerekmektedir. 

Japonya’nın Kamikatsu şehrinde, hane halkı 
kendi atıklarını 45 kategoriye ayırmakta, yıka-
makta ve geri dönüşüm merkezine taşımakta-
dır. Sadece yaşlıların atıkları bir atık toplayıcı 
tarafından toplanmaktadır.

Filipinler’deki Tacloban şehrinde Sıfır Atık 
programının uygulanmasından önce çöp 
toplama hizmetleri hane halklarının sadece 
%30’unu kapsamakla birlikte, tek başına taşı-
ma maliyeti 1,5 milyon ABD Dolarına ulaşmış-
tır. Şimdi neredeyse 413 milyon dolar tasarruf 
sağlıyor. Atık ayrışmasının tam olarak yerine 
getirilmesinden sonra tasarrufların artması 
bekleniyor. 

Sıfır Atık programları atık işçilerini program 
uygulamasında kahraman olarak kabul eder. 

Onlar olmadan, programın bir şansı olmazdı. 
Sıfır Atık, atık işçilere geçim kaynağı sağlaya-
rak ve çalışmalarına itibar vererek hayatlarını 
iyileştirdi.

Hindistan’da katı atık işçilerinin resmi siste-
me entegrasyonu sektöre muazzam bir şekilde 
yardımcı oldu. Örneğin Bangalore merkezli bir 
kuruluş olan Hasiru Dala, katı atık işçilerine 
resmi kimlik kartları vermek için kentin sivil 
organıyla çalıştı. Kimliklerle kadınlar banka 
hesapları açabildiler, yüzlerce genç eğitim kre-
disi alabildi ve aileler sağlık sigortasından ya-
rarlanabildi.

Filipinler’de, eskiden sokaklardan atık topla-
yan atık işçileri resmen Sıfır Atık programına 
resmî olarak entegre edildi. Bu, daha iyi çalış-
ma koşulları altında daha iyi ücretler kazanma-
larını sağladı.

Asya deneyimi; gerçekten işe yarayan çözüm-
ler istiyorsak, topluluk örneklerine bakmamız 
ve topluluk seslerini dinlememiz gerektiğini 
gösteriyor. Bu mantıksız görünebilir, ancak 
büyük plastik atık sorununa ilişkin söylemde, 
çözümlere öncülük edenler, “yüksek teknoloji 
ürünlerini” satın alan ve “geri dönüştürülebilir 
ambalajlarını” geri dönüşüme gönderen şirket 
yöneticileri değil, insanların kendileri.

Kaynak: https://zerowasteworld.org/zwsolutionsasia/

Asya’da 
SIFIR ATIK 

Polİtİkaları
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ABD Başkanı Donald Trump son dönemde sık sık bu 
“sığınak şehirlere” yönelik eleştirilerini sertleştiriyor. 

ABD’de federal otorite ile göçmenlik konusun-
da işbirliği yapmayan ve şehir sakinlerinin 
göçmenlik statüsü hakkında bilgi paylaşma-
yan ve böylece kaçak göçmenlere, başka suç 
işlemezlerse yakalanmadan yaşam olanağı su-
nan kentlere ‘sığınak şehir (sanctuary city)’ 
deniyor.

Enteresan bir şekilde şehirlerin göçmenlere 
yönelik bu politikasının birincil nedeni, göç-
menlerin durumlarından ziyade, şehirlerin gü-
venliği. Bu şehirlere göre, göçmenleri federal 
yetkililere teslim etmeleri durumunda göçmen-
ler yerel polis ve otorite ile her türlü temastan 
korkar. Göçmenler tanık veya mağduru olduk-
ları suçları şehir polisine bildirmediğinde ken-
tin güvenliği daha büyük risk altına girer. 

San Francisco gibi bazı şehirler ise, kaçak 
göçmen olduğunu öğrendikleri kişi suç işlese 
bile federal göçmenlik otoritelerini ilgili kişi 
hakkında bilgilendirmiyor. Diğer sığınak şe-
hirlerin çoğunluğu ise yerel polise herhangi 
bir şehir sakinine göçmenlik statüsü hakkında 
soru sorma yetkisini çok sınırlı durumlara in-
dirgiyor veya federal otoritelerini herhangi bir 
dosyaya irtibatlandırmayı güçleştiriyor. Ancak 
zanlı hakkında belli suçlamalar varsa federal 
otorite haberdar ediliyor.

Yine bu şehirlerin çoğunluğunda, kaçak göç-
menler de yakalanma korkusu olmadan, ‘şe-
hir kimlik kartı’ edinebiliyor, şehir vergilerini 
ödüyor, bağışlara veya gönüllü faaliyetlere ka-
tılarak toplumun parçası olabiliyor.

Örneğin bu şehirlerde yerel polis, ehliyetsiz 
araba kullanırken yakaladığı ve bundan dola-
yı hapis veya para cezasına çarptırılan kişinin 
kaçak göçmen olduğunu öğrense bile cezasını 
çektikten veya ödedikten sonra bu kişinin git-
mesine izin veriyor. Federal Göçmenlik Büro-
su’na teslim etmiyor.

ABD genelinde New York, Los Angeles, San 
Francisco ve Houston gibi büyük şehirler de 
dahil olmak üzere 60 kadar ‘sığınak şehir’ 
var. Bu şehirlerin birçoğunun belediye başkan-
ları, kriminal suç işlemeyen bütün şehir sakin-
lerini Trump yönetiminin politikalarına karşı 
koruyacaklarını ilan etmiş durumda.

Tartışma, Trump’ın başkanlığı devralma-
sından sonra ‘sığınak şehirleri’ bitireceğiz 
açıklamasıyla alevlenmişti. Seattle Belediye 
Başkanı, ”Kimse bizden komşularımızı dev-
lete ispiyonlayan insanlar olmamızı bekle-
mesin” diyerek Trump yönetiminin baskısına 
direneceklerini açıklamıştı. Los Angeles Polis 
Departmanı (LADP) yapılan açıklamada da, 
”Göçmenlik mevzularına hiç karışmamak 
uzun yıllardır süren bir geleneğimiz ve 
buna bağlı kalacağız” açıklamasında bulun-
muştu.

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde 
sık sık bu “sığınak şehirlere” yönelik eleşti-
rilerini sertleştiriyor. Trump ve destekçileri bu 
şehirleri, “günahlar şehri” olarak tarif ediyor. 

Kaynak: Birkaç siteden derleme

ABD’dekİ 

SIĞINAK 
Şehİrler
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20 Mart 2020 Uluslararası Mutluluk 
Günü’nde Birleşmiş Milletler girişimi olan 
“Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri 

Ağı”, küresel mutluluğun durumu 
hakkındaki yıllık raporlarını yayınladı. 

Finlandiya, üç yıldır olduğu gibi bu yıl da 
“dünyanın en mutlu ülkesi” olarak küresel 

sıralamada birinci oldu.

HELSİNKİ, FİNLANDİYA
DÜNYANIN  

EN MUTLU ŞEHRI: 
HELSİNKİ

DÜNYA KENT GÜNDEMİ
Ayl ık Sürel i  Yayın Haziran 2020  // 03

DÜNYA KENT GÜNDEMİ
Ayl ık Sürel i  Yayın Haziran 2020  // 03

38 39



Ülke sıralamasına ek olarak, 2020 Dünya 
Mutluluk Raporu’nda dünyadaki şehir-
ler ilk kez sıralandı. Helsinki, dünyanın 

en mutlu şehri olarak en üst sıralarda yer aldı. 
Her yıl 12 Haziran’da şehir doğum gününü 
kutluyor. “Helsinki Günü”nde şehir merkezi, 
ziyaretçilerine sokak şovları, müzik şovları vb. 
gibi birçok etkinlik sunan büyük bir festival 
merkezine dönüşüyor. Helsinki Günü, mutlu-
luk nedenlerini yansıtmak için iyi bir örnektir.

İşlevsel bİr şehİr 
mutluluk yaratır
Dünya Mutluluk Raporu’nun 20 Mart’ta ya-
yınlanması, korona virüs pandemisinin ciddi 
küresel meydan okumasıyla birlikte gölgede 
kaldı. Finlandiya Hükümeti, raporun yayınlan-
masından sadece günler önce ulusal bir olağa-
nüstü hâl ilan etmişti.

Bununla birlikte, pandeminin meydan okuma-
sı Şehir Stratejisinde belirtildiği gibi Helsin-
ki’nin dünyadaki en işlevsel şehir olma vizyo-
nunu bulanıklaştırmamış, aksine bu vizyonu 
keskinleştirmiştir.

Helsinki Belediye Başkanı Jan Vapaavuori, iş-
levsel bir şehri, mutluluğu destekleyen iyi ya-
şam koşulları ile tanımlanıyor.

“Dünyanın en işlevsel şehri, vatandaşları-
na iyi bir kentsel yaşam için mümkün olan 
en iyi koşulları sunan bir topluluktur. Ko-
rona virüs pandemisinin neden olduğu is-
tisnai durum, güvene dayalı iyi işleyen bir 
toplumun krizle karşılaştığında bile güçlü 
olduğunu kanıtlamıştır.” diyor Başkan Vapa-
avuori.

“Helsinki ve Finlandiya’daki kriz yönetimi, 
en iyi özelliklerimiz olan güvenilirlik, iyi 
örgütlenme ve öngörülerimize olan güveni 

güçlendirdi. Umarım bu nitelikleri koru-
ruz.”

Helsİnkİ’de İyİ bİr yaşam
Helsinki’de iyi bir yaşamın temel unsurların-
dan biri; hizmetlerin erişilebilirliği ve kalitesin-
de, gelişiminde ve halkın katılımında kendini 
gösteren eşitlik ilkesidir.

Kentin tüm bölümleri; dinamik ve keyif verici 
olarak, aynı zamanda ayırt edici, karakteristik 
bir ruha sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. 
Çeşitli konut türlerini karıştıran konut politi-
kaları ve pozitif ayrımcılıkla kent alanları ara-
sındaki ayrışma ve refah farklılıkları önleyecek 
şekilde düzenlenmiştir.

Helsinki’de geçen yıl ilk kez katılımcı bütçe-
leme programı ile;“vatandaşların yerel büt-
çelerin bir kısmının kullanımlarına karar 
vermesine”  izin verildi. Katılımcı bütçelen-
dirmesinde şehir sakinlerinin fikirlerini her yıl 
uygulamak için 4,4 milyon Euro’luk bir bütçe 
açılıyor. Ve tüm vatandaşlar bu fonların kulla-
nımı hakkında önerilerde bulunabiliyor. Genç-
ler, seslerini Ruuti gençlik katılım sistemi ara-
cılığıyla duyuruyorlar.

Helsinki’de iyi bir yaşamın bir diğer kilit unsu-
ru ise güvenlik. Şehrin güvenliği, Finlandiya’yı 
dünyanın en güvenli ülkesi (Dünya Ekonomik 
Forumu 2017) ve Helsinki’yi dünyanın en gü-
venli ikinci şehri (Mercer 2017) olarak sırala-
yan anketlerle kanıtlanmış durumda. Yerel bir 
araştırmaya göre, Helsinki sakinlerinin algıla-
dığı güvenlilik algısı son yıllarda daha fazla 
artış gösterdi. (Helsinki Şehri ve Polis 2018).

Helsinki’de halka sunulan iyi yaşam; deniz, te-
mizlik ve doğa ile birlikte çok yönlü kültürel ve 
spor hizmetleri ile de yaratılıyor. Doğa ile iç içe 
olan, birçok adası eğlence amaçlı kullanıma 

Helsinki’de iyi bir yaşamın bir diğer kilit unsuru 
ise güvenlik. Şehrin güvenliği, Finlandiya’yı 

dünyanın en güvenli ülkesi (Dünya Ekonomik 
Forumu 2017) ve Helsinki’yi dünyanın en güvenli 

ikinci şehri (Mercer 2017) olarak sıralayan 
anketlerle kanıtlanmış durumda. 
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açık olan şehirde, kültür ve spor hizmetleri ise 
şehrin her yerinde mevcut.

İyİ bİr İş-yaşam dengesİ
Helsinki’nin özel yönlerinden biri iyi bir iş-ya-
şam dengesine sahip olmasıdır. Toplu taşıma 
dahil işlevsel hizmetler, Helsinki sakinlerine 
daha fazla boş zaman garanti eder.

Belediye Başkanı Vapaavuori, “Şehir sakinle-
rinin ortalama 26 dakika işe gidip geldiği 
bir şehirde mükemmel bir iş-yaşam denge-
si sağlamak kolaydır” diyor.

İyi bir iş-yaşam dengesi de Helsinki’nin ulus-
lararası yetenekleri çekmede güçlü yönlerin-
den biridir.

Bunlara ek olarak Helsinki ayrıca; enerji tasar-
rufu, hareketlilik ve yaşamda akıllı ve dijital 
kentsel çözümler geliştiriyor.

Başarının bir ölçüsü olarak da, günlük rutinle-
rinde şehir sakinleri için günde bir saat tasar-
ruf ediliyor olmasıdır.

Helsİnkİ Şehrİ refah 
ve yaşam kalİtesİnİ 
araştırıyor
Dünya Mutluluk Raporu, katılımcılardan ya-
şamlarını 0-10 arasında derecelendirmelerinin 
istendiği bir ankete dayanmaktadır.

“Her şeyden önce, Dünya Mutluluk Rapo-
runda incelenen mutluluk; vatandaşların 
memnuniyetini, kentin işlevselliği, yaşam 
ve günlük rutinler üzerinden tanımlıyor.” 
diyor Helsinki Şehri Kentsel Araştırma ve İsta-
tistik Araştırma Direktörü Katja Vilkama. 

Vilkama’ya göre Helsinki; vatandaşların ya-
şam koşullarını ve refahını çeşitli açılardan 
inceliyor. Birçok anket yaşam kalitesi ile ilgili 
soruları içermektedir.

Helsinki şehri sağlık ve refah koordinatörü 
Stina Högnabba, “Yaşam kalitesi, mutluluk 
olarak algılanan birçok unsurdan oluşu-
yor” diyor.

Högnabba, yaşam kalitesi değerlendirmesinin 
insanların yaşamlarını etkileyen tüm unsurları 
içermesi gerektiğini hatırlatıyor.

Helsinki vatandaşlarının refahı ve sağlığı, 
ulusal ortalamalara göre daha iyi durumda. 
Helsinki’de Nisan 2020’de yayınlanan sağlık, 
hastalık ve yaşam tarzları raporuna göre 2010 
yılından bu yana Helsinki’de yaşam kalitesi 
iyileşti ve kronik hastalıkların görülme sıklığı 
düştü. Korona virüs pandemisinin ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan olağanüstü halin re-
fah üzerindeki etkisi ancak daha sonraki araş-
tırmalarda görülebilecek.

Fİnlandİya’nın olumlu 
yaklaşımları var
Helsinki Üniversitesi’nde Pratik Felsefe Profe-
sörü Antti Kauppinen mutluluk üzerine çalıştı. 
Mutluluk kavramının, bireylerin kendileri için 
önemli olan konulardaki olumlu duyguları ile 
ilgili olduğunu söylüyor.

Kauppinen “Finlandiya’da mutluluğun bir-
çok unsuru gerçekleşiyor” diyor.

“Mutluluğun kilit unsurlarından biri, haya-
tın temel ihtiyaçları hakkında endişelenme-
ye gerek duyulmayan ve anksiyete, stres ve 
depresyon olmadan yaşanabilecek dünya-
da güvenli bir yerin varlığıdır. Finlandiya 
toplumunda; algılanan güvenlik, polise ve 
yetkililere güven ve stres seviyelerini düşü-
ren bir refah devleti de dâhil olmak üzere 
genel atmosferi olumlu etkileyen birçok 
yön vardır.”

“Bireyler kendilerine değer verildiğini ve 
önemsendiklerini hissettiğinde, biz de 
mutluluk elde etme yolunda ilerliyoruz.”

“Mutluluğun bir başka kilit unsuru, bir 
şeyleri başarabilme algısıdır. Bu unsur Fin-
landiya’da başarı algısını etkileyen eşitlikle 
destekleniyor.”

Finlandiya’nın gelecekteki mutluluk anket-
lerinde de mutlu kalması için ön koşullara 
sahip müreffeh bir ülkeyiz.” diyor Kauppi-
nen.

Kaynak: https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunginkanslia/

helsinki-creates-good-life
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Seul şehri, vatandaş katılım politikası olan “Demokrasi 
Seul”u (democracy.seoul.go.kr) yeniden düzenleyecek 

ve genişletecek, böylece vatandaşların politika 
yapımına katılımını teşvik edip günlük demokrasinin bir 

arenasında yer almasını sağlayacak. 

“Demokrasi Seul” un Yeniden Yapılandırılması  
Seul Belediye Başkanı 1.000 kişiyle Toplandı

SEUL,

 GÜNEY KORE
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Seul şehri, vatandaş katılım politikası olan 
“Demokrasi Seul”u (democracy.seoul.
go.kr) yeniden düzenleyecek ve genişle-

tecek, böylece vatandaşların politika yapımına 
katılımını teşvik edip günlük demokrasinin bir 
arenasında yer almasını sağlayacak. 

Ekim 2017'de “Demokrasi Seul-(democra-
cy.seoul.go.kr)” platformunun açılmasından 
bu yana, platform üzerinden yapılan 5.963 
vatandaş önerisinin 59'u Seul’da gerçek poli-
tikalara dönüşmüştür. Temsili örnekler olarak; 
çocuk sahibi olamayan çiftler için tıbbi destek 
ve inşaat bölgelerinde vahşi kedilerin zorunlu 
korunması gibi desteklerdir. Bu politikalar va-
tandaşların önerileri doğrultusunda, 5.000'in 
üzerinde katılımcıyla yapılan bir tartışma – de-
ğerlendirme ve Seul belediye başkanının onayı 
ile ölçü oluşturulmuştur.

“Demokrasi Seul” ü yeniden organize etme-
nin temel amacı, vatandaşların önerilerinin 
politika haline gelmesi sürecini hızlandırarak 
pratik kullanımı artırmaktır. Bu amaçla, mev-
cut süreç  (vatandaşların önerileri → forum → 
belediye başkanının yanıtı)  yeniden düzenle-
necek ve vatandaşların müzakere ettiği bir büt-
çeyle aktif olarak ilişkilendirilecektir. Ayrıca, 
blok zinciri teknolojisi uygulanarak tahrifat ve 
yanlışlıklar önlenecek ve gerçek isim doğru-
lama sistemi ile tek kişilik bir oylama sistemi 
gerçekleştirilecektir.

İlk olarak, bir vatandaşın önerisi 500'den faz-
la beğeni aldıysa bir forum açılıyordu. Bu stan-
dart 100 beğeni azaltıldı. Buna ek olarak, bir 
foruma 5.000'den fazla vatandaş katılırsa, Seul 
belediye başkanı doğrudan soruyu cevaplaya-
caktı. Şimdi, minimum katılımcı sayısı 1.000 
olacak.

İkincisi, açık bir forumda 1000'den fazla va-
tandaşın dikkatini çeken öneriler, gelecek yıl 
bütçe derlemesi sırasında vatandaş, müzakere 
bütçesinde “Demokrasi Seul-İlgili Projeler” 
başlığı altında aktif olarak yansıtılacak. Bu sis-
tem bu yıl yeni kurulacak.

Üçüncüsü, Seul şehri tarafından, yaşam dos-
tu politikalar veya Gwanghwamun Plaza ve 
Zeropay gibi büyük projelerle ilgili konularda 
vatandaşların seslerini duyurmak için düzen-
siz bir şekilde açılan çevrimiçi / çevrimdışı fo-
rum artık her ay düzenli olarak açılacak.

Bu yıl beş kurum seçildikten sonra sadece 
Seul şehrine yönelik politika ve projeleri de-
ğil, aynı zamanda bağlı kurumları veya özerk 
bölgeleri için yaşamla ilgili konuları da keş-
fetmeye yönelik “Diğer Kurumlarla İşbirliği 

Forumu” açılacak. Geçtiğimiz yıl Seul şehri ve 
Seul Tesisleri Şirketi “Gocheok Sky Dome'da 
plastik ışık çubuklarının kullanımı” ile ilgili 
bir vatandaş forumu açtı.

Dördüncüsü, tahrifat ve yanlışları önlemek 
için ilk kez blok zinciri teknolojisi uygulanacak-
ken, çift oylamayı iyice önlemek için gerçek bir 
kimlik doğrulama sistemi gerçekleştirilecek.

Beşinci olarak, vatandaş önerileri sürecinde-
ki adımlar (öneri → tartışma → sonuç) siste-
matik ve şeffaf bir şekilde halka açık olacak. 
Süreç hakkında öneri sunan kişiye Kakao Talk 
veya mobil mesaj yoluyla bildirimde bulunarak 
geri bildirim de güçlendirilecektir.

http://english.seoul.go.kr/reorganization-of-democracy-se-

oul-mayor-of-seoul-answers-when-1000-debaters-gather/
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SİDNEY, AVUSTURALYA

INSAN DOSTU 
bİr şehİr merkezİ 

oluşturma
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George Caddesi’nin büyük bir kısmı daha yayalara özgü bir bul-
vara dönüştürülüyor.

Daha fazla insan şehre geri döndükçe, şehirde güvenli bir 
şekilde dolaşmak ve toplanabilmek için daha geniş yollarla George 
Caddesi’ni dönüştürme projesi için toplanıldı.

İnsanların yürümesi için daha erişilebilir alanlar yaratmak niyetiyle, 
geçici trafik değişiklikleri yapılacak. Bu bağlamda Bathurst ve Camp-
bell sokakları arasında George Caddesi şu anki güneybatı şeridi olan 
Rawson Place’e uzatılacak.

Proje, işletmelerin çalışması için yeni fırsatlar yaratırken, aynı zaman-
da herkesin rahatça dolaşabilmesini ve fiziksel mesafeyi koruyabil-
mesini sağlayacak.

Yeni geçici cadde kapanışları 20 Temmuz Pazartesi günü Yeni Güney 
Galler Eyalet Hükümeti’nin finansmanı ile başlıyor. Yerel işletmeler, 
planı memnuniyetle karşıladılar.

George Caddesi’ndeki World Meydanı perakende merkezinin yöne-
ticileri, daha geniş patikaların daha fazla bağlantıya izin vereceğini 
belirtiyor.

World Meydanı Genel Yöneticisi Paul Morgan; Sydney şehir merkezi-
nin Covid-19’un etkisinden kurtulma yolunda ilerlerken, bu durumun 
şehir çalışanları ve turistlerin şehre güvenle gelmelerini sağlayacağı-
nı söylüyor.

Sydney Ticaret Odası, kentin özellikle küçük işletmelerinin korona 
virüsten ciddi şekilde etkilendiğini ve bir zamanlar canlı olan otelcilik 
sektörünün “zor zamanlardan geçtiğini” söylüyor.

Yönetici müdür Katherine O’ Regan, George Caddesi boyunca yaya 
trafiğinin artmasının yerel ekonomi için hızlı bir fayda sağlayacağını 
ifade ediyor. Ayrıca Katherine, “George Caddesi boyunca yaya erişi-
mini Hay market’e kadar genişletmenin, daha fazla insanın güvenli 
bir şekilde gelmesini büyük ölçüde teşvik edeceğini, bunun bölge-
deki işletmelere çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayacağını belirtiyor.

Yerel işletmeleri daha da desteklemek için raylı ulaşım güzergâhı bo-
yunca açık hava yemek yerlerinin ücretlerinden feragat etmeyi 30 Ha-
ziran 2021’e kadar uzatacaklarını, ayrıca bölgeyi canlandırmaya yar-
dımcı olacak önemli siteleri etkinleştirme fırsatlarını araştırmak için 
yerel işletmeler ve kültürel gruplarla birlikte çalıştıklarını söylüyorlar.

https://news.cityofsydney.nsw.gov.au/articles/creating-a-people-friendly-city-centre
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Sydney Şehri artık % 100 yenilenebilir. 

Şehir için ve bölgesel hükümet için fayda sağla-
yan, gezegeni koruyan bir anlaşma yapıldı. 

Avustralya, korona virüs pandemisinin neden 
olduğu ekonomik şokla başa çıkmaya devam 
ettikçe, birçok uzman iyileşmenin fosil yakıtlar 
yerine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla güçlen-
dirilmesini önerdi.

İşletmeler ve yerel yönetimler için bunu başar-
manın bir yolu, bir güç satın alma anlaşması 

(PPA) olarak bilinen yenilikçi bir yeşil elektrik 
anlaşması yapmaktı. Ve Sydney şehri bu anlaş-
mayı yaptı. 1 Temmuz’dan itibaren bu anlaşma-
yı yapan Sydney, tüm operasyonlarını bölgesel 
yönetimin rüzgâr ve güneş çiftliklerinden ye-
nilenebilir elektrik satın almak için kullanıyor. 
Buna 75 park, 5 havuz ve 23.000 sokak lambası 
dâhil olmak üzere yaklaşık 115 bina; kütüpha-
neler, toplum salonları ve ofis binaları da dâhil. 
Bu bir Avustralya konseyi için bugüne kadar 
yapılan en büyük bağımsız yenilenebilir enerji 
sözleşmesidir.

Sydney Şehrİ Elektrİk anlaşması 
hakkında bİlİnmesİ gereken 5 şey
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1. Bu elektriği 3 jeneratörden alıyor

Her biri bölgesel yönetim merkezli 3 farklı je-
neratörden yenilenebilir enerji sağlamak için 
bir elektrik perakendecisi ile anlaşma yapıldı. 
Elektrik perakendecisi Flow Power, Şehir kul-
lanımının % 100’üne eşdeğer miktarda elektrik 
satın almayı kabul etti ve ardından bu miktarı 
Sydney adına ulusal elektrik şebekesine ekledi. 
Gücün yaklaşık dörtte üçü rüzgâr ve geri kalanı 
ise güneş enerjisi ile üretilecek.

Yerleştirilen jeneratörler Safir Rüzgâr Çiftliği, 
Bomen Güneş Çiftliği ve Repower Shoalhaven 
(güneş). Her çiftlik farklı bir gelişme aşamasın-
da, yani anlaşma 2021’de tam olarak yürürlüğe 
girmeden önce 1 Temmuz’dan itibaren aşama-
lar halinde başlayacak. Anlaşma 10 yıl sürecek 
ve değişken elektrik piyasasında fiyat kesinliği 
sağlayacak.

Yenilenebilir 3 jeneratörün hepsinin de anlaş-
manın bir parçası olmak için yerine getirmesi 
gereken şartlar olarak Flow Power kriterlerini 
belirlenmiş durumda.

Bu kriterlere şunlar dahil:

• Marjinal kayıp faktörünü azaltmak ve bölge 
ekonomisinde daha fazla istihdam sağla-
mak için Yeni Güney Galler’de konumlan-
ması

• Birleşik %80 yük eşleştirmesi sağlayabil-
mesi 

• Fiyat sınırı olan bir ürün sunabilme

• Bir talep dönüşü seçeneğini kapsaması

• Ayrıca katılımcı jeneratörlerden en az biri-
nin halk tarafından işletilmesi

Enerji satın alma anlaşmaları yapan bazı ku-
ruluşlar, bir perakendeciden almak yerine 
doğrudan enerji jeneratörleriyle ilgilenmeyi 
seçmektedir. Ancak Flow Power ile çalışmayı 
seçmelerinin sebebi bu alanda uzman ve birçok 
teknik (ve daha riskli) ayrıntıya bakacak olması.

2. Bu yenilenebilir enerjinin şebekeye 
gittiğinden nasıl emin olunur?

Avustralya genelinde, güneş ve rüzgâr çiftlikleri 
gibi enerji jeneratörleri, belli miktarda sertifikalı 
yenilenebilir elektrik ürettiklerinde federal hükü-
metten sertifika alırlar. Bu belgeler büyük ölçek-
li üretim sertifikaları olarak bilinir ve her biri 1 
MWh elektrik üretimini tanır.

Bir enerji jeneratörü yenilenebilir enerjisini sat-
tığında, sertifikası alıcıya da geçer (bu yenilene-
bilir enerji için bir makbuz olarak düşünülebi-
lir). Buna göre, Flow Power sertifikaları alıyor 
ve %100 yenilenebilir elektrik alındığının kanıtı 
olarak da bunları şehre iletiyor.

Bireyler ve işletmeler Green Power’a kaydolduk-
larında bu sertifikaları da alıyorlar.

3. Bu anlaşmayı yeni yenilenebilir enerji 
projelerini desteklemek için kullanıyorlar

% 100 yenilenebilir elektrik anlaşması yapma-
ya karar verdiklerinde, Yeni Güney Galler’de de 
yenilenebilir enerji sektörünün büyümesine yar-

dımcı olmak istediklerini; bu nedenle de hâliha-
zırda üretilmekte olan yenilenebilir elektrik satın 
almak istemediklerini bildiklerini belirtiyorlar. 

Sonuçta, projeyi hayata geçirmek için yardıma 
ihtiyacı olan bir enerji grubu topluluğuyla or-
taklık kuruyorlar ve pazarı teşvik ederek, yenile-
nebilir enerji sektörünün büyümesine yardımcı 
olduklarını belirtiyorlar.

4. Elektriği neden birden fazla jeneratör-
den alıyorlar?

Elektriklerini Yeni Güney Galler’in 3 farklı kıs-
mından sağlamak her ne kadar daha az verimli 
görünse de, aslında daha ücret ödeyenlerin pa-
rasını elektrikte kullanmanın en iyi yolu bu.

Bunun nedeni, enerji piyasasındaki fiyatların 
borsaya benzer şekilde arz ve talebe bağlı olarak 
sürekli dalgalanmasıdır. 

3 farklı jeneratöre kaydolarak, ihtiyaç duyulan 
zamanda daha ucuz elektriğe sahip olan jene-
ratörün enerjisini satın alarak paradan tasarruf 
edilebiliyor.

Üretimi talebinizle eşleştiğinde jeneratörden 
enerji satın alma işlemi yük eşleştirme olarak 
bilinmekte. Örneğin, elektriğin çoğunu gece 
yaptığımız gibi kullanılırsa, güneş enerjisinden 
daha fazla rüzgar enerjisi satın almayı seçmek 
gerekecektir. Sadece finansal olarak iyi bir fi-
kir değil aynı zamanda her büyük enerji alıcısı 
yük eşleştirmesi yapsaydı, elektrik şebekesi çok 
daha istikrarlı ve sürdürülebilir hale gelirdi.

5. Bu enerji anlaşması geleceğe nasıl 
hazırlıyor?

Öncelikle geleceğe ve önümüzdeki yıllarda 
elektrik kullanımlarının nasıl gelişebileceğine 
de bakıyorlar. Daha fazla Avustralyalı birey ve 

kuruluş çatılarındaki güneş enerjisini kullana-
rak güç ürettikçe, elektrik alım satımı yapan 
enerji kullanıcılarını içeren 2 yönlü bir sistem 
için de fırsatlar artacaktır. Sydney Şehri bölge-
sindeki birçok hane zaten fazla güneş enerjisini 
şebekeye geri satıyor.

Talep dönüşü olarak bilinen de bir uygulama da 
var. Bu, tüketicilerin daha düşük fiyatlar veya 
başka bir ödül karşılığında yüksek talep zaman-
larında elektrik kullanmamayı seçtikleri zaman-
lardır.

Güneş veya rüzgâr olmadığında şehrin ışıkları 
hala yanmaya devam edecek.

Çoğu insan gibi hala ulusal elektrik şebekesi-
ne bağlı olduklarını, şebekenin ülkedeki tüm 
jeneratörlerden (kömür, hidro, rüzgâr ve güneş) 
elektrik alıp dağıttığını belirtiyorlar. Anlaşmanın 
hükümleri uyarınca, bu şebekeyi beslemek ama-
cıyla rüzgar ve güneş çiftliklerine belirli miktarda 
elektrik üretmek için ödeme yapıyorlar.

Güneş enerjisine dönmek bir seçenek değilse 
evde nasıl yenilenebilirlik sağlanabilir?

Yapabileceğiniz en iyi şey resmi% 100 Green 
Power elektrik planına geçmek. Çoğu sağlayıcı 
bunu satıyor, fakat yeşil enerji gibi farklı isimler 
kullanıyorlar.

Bunun üzerinden alışveriş yapabileceği ve iyi 
bir anlaşma elde edebileceği belirtiliyor. Elekt-
rik sağlayıcılarınızı aramayı ve onlardan şu 
anda ödediğiniz veya daha azı için % 100 Green 
Power tekliflerine geçmelerini istemenizi öneri-
yorlar.

https://news.cityofsydney.nsw.gov.au/articles/5-thin-
gs-to-know-about-our-electricity-deal#ac=hp_d_slider_4_
txt_Discover+5+things+about+our+new+electricity+deal

Anlaşma tam olarak nasıl çalışıyor?  
Neden önemlİ? 
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Danimarka’da yoğun bir tartışmaya konu olan 
belediyeler arasındaki eşitsizliğin çözümünde 
ortak bir çözüm üretildi. Maliye Bakanlığı 2 mil-
yar doları aşkın bir fon ile bu eşitsizliğe müdaha-
le etme kararı aldı.

Viyana ve Helsinki Belediyeleri akıllı kent yöne-
timleri, yaşanabilirlik, çalışma yaşamı ve bütün 
bunların sonucunda oluşan mutluluk ile örnek 
olmaya devam ediyorlar. Kırılganlıkların gide-
rilmesi, eşitsizliğe müdahale, hizmetlere eşit bir 
biçimde ulaşabilme, kaliteli hizmet sunma, katı-
lımcı bütçe alanlarında fark yaratıldığına bütün 
dünya tanıklık ediyor. 

Asya kentlerinde; örneğin Hindistan Kerala Eya-
letinde her yapı yapana ağaç dikme zorunlulu-
ğu, Güney Kore’de sıfır atık politikaları çevreci 
bir anlayışın Asya’da giderek egemen olduğunu 
göstermektedir.

Seul’de doğrudan demokrasi için 1000 kişi ile 
toplantı yapılması yeni dönem için bir işaret fi-
şeği olarak görülmelidir. Çünkü demokrasi kent-
lere içkin bir yönetimdir ve bunu geliştirmenin 
koşulu kentsel mücadele ve müdahaleden geç-
mektedir. 

İyi bir iş ve yaşam dengesinin pandemi sonra-
sında inşa edilmesi halkın kent yönetimlerinden 
temel talebi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun 
için kent yönetimlerinin her alanda yeni bir 
hizmet politikası oluşturması, yaşamı daha ko-
lay hale getirmesi ve krizlere karşı dayanışmayı 
örmesi büyük önem taşımaktadır. Dünya kent-
lerinin içinde bulunduğu arayışları, ürettikleri 
çözümleri Dünya Kent Gündemi olarak sizlerle 
paylaşmaya devam edeceğiz…

Saygı ve sevgiyle…

Dünya Kent Gündemi Yayın Kurulu       

Dünya Kent Gündemi bu sayı da dünya kentlerinde 
örnek uygulamaları paylaşmaya devam ediyor. Dünya 
yeniden kent merkezli bir sürece doğru kayıyor. Kentler 
ve kent yönetimleri her konuda daha fazla sorumluluk 
almaya, sorunları daha hızlı bir biçimde çözmeye, her 
türlü imkanı geliştirmeye yönelik olarak çok daha yoğun 
bir çaba içindedirler…

ANALİZ

Dünya Kent Gündemi bu sayı da dünya 
kentlerinde örnek uygulamaları paylaşmaya 

devam ediyor. Dünya yeniden kent 
merkezli bir sürece doğru kayıyor.56 57
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