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KENT PROFİLİ



GENEL BİLGİLER

Viyana, Avusturya'nın başkenti, en büyük şehri ve
aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüzölçümü
bakımından en küçüğüdür. Yaklaşık 1.826.030
kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan
Viyana'da, metropoliten alanındakilerle
birlikte yaklaşık 2.6 milyon insan yaşar, ki bu da
Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. Nüfus
bakımından Viyana Avrupa Birliği'nin en büyük
onuncu kentidir.

Yüzyıllar boyu Habsburg hanedanının
yerleşim yeri olan kent, bu süre boyunca
Avrupa'nın kültürel, ekonomik ve politik
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Viyana
coğrafi konumu ve imparatorluklara yıllarca
başkentlik yapmış olmasından dolayı gerek
mimari gerekse kültürel açıdan Avrupa’nın
en güzel şehirlerinden biridir.

Hala Habsburg hanedanının izlerini taşıyan eski kent merkezi ve Schönbrunn Sarayı, Avusturya
devletinin başvurusu üzerine 2001 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilmiştir.



GENEL BİLGİLER

Viyana, birçok uluslararası kuruma ve yılda 200'den fazla uluslararası konferansa ev sahipliği
yapmaktadır. Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu (OPEC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gibi kuruluşların merkezleri Viyana’da bulunmaktadır.
Kentte, yüzlerce uluslararası kuruluşun da temsilciliği mevcuttur.

Avrupa’nın kültür ve sanat başkenti olarak kabul edilen şehir, görsel güzelliğinin yanı sıra yeşil alanları,
tarihî kafeleri, yaygın toplu ulaşım ağı, sosyal konutları, sağlık kalitesi ve güvenli olması ile uluslararası
danışmanlık şirketi Mercer tarafından yapılan Yaşam Kalitesi Araştırması’nda 223 şehir arasından 6. kez
birinci seçilmiştir. Viyana, aynı zamanda The Economist dergisinin Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri
listesinde 2. sırada ve Reputation Institute'ün  Dünyanın En İtibarlı Şehirleri listesinde de 1. sırada yer
almaktadır.



GENEL BİLGİLERCOĞRAFİ KONUM

Orta Avrupa'nın en büyük kentlerinden biri olan Viyana, gelişimini büyük oranda coğrafi konumuna
borçludur. Şehir, Kuzeydoğu Alpleri'nin alçaldığı bölgede, Viyana Havzası'nın kuzeybatı bölgesinde
bulunur. Tarihi kent, Tuna Nehri'nin güneyinde bulunmaktadır. Günümüzde kent, nehrin diğer kıyısına
geniş biçimde taşmıştır. Viyana doğu-batı ve kuzey-güney doğrultularındaki eski ticaret yollarının
kavşağında kurulmuştur. Aynı zamanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'a da oldukça yakındır.

Doğu Bloku'nun 1989 yılında yıkılışından bu yana Avusturya'nın kuzey ve doğu komşularıyla ticari ve
ekonomik ilişkileri yoğunlaşmıştır. Viyana'nın eski Doğu Bloku ülkelerine coğrafi yakınlığı bu anlamda
dikkat çekicidir. Örneğin Viyana Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya 60 km yakınlıktadır. İki başkentin bu
kadar birbirine yakın olması (Vatikan-Roma ilişkisi sayılmazsa) Avrupa'da benzeri olmayan bir
durumdur.



COĞRAFYA ve İKLİM

Viyana, 414,89 km² yüzölçümüyle Avusturya'nın en küçük eyaletidir. Ayrıca bir komşu ülkeyle sınırı olmayan tek
eyalettir. Küçüklüğüne karşın, eyalet-kent olmasının getirdiği avantajlarla Viyana, ülkenin en yoğun trafik ve
yapılaşma oranlarına sahiptir. Kent içinde % 35,6'sı yerleşim alanı olan Viyana'nın, % 14,3'ünü sokak ve caddeler,
yaklaşık % 3'ünü de raylı sistem alanı oluşturmaktadır. Bununla birlikte Viyana, 18,889 km² yani toplam alanının
% 45,5 oranında yeşil alana sahiptir ve ülkenin en yoğun kent içi yeşil alana sahip olan eyaletidir. Kentte
toplam 19,1 km², yani % 4,6 oranındaki alan sularla kaplıdır. Ayrıca Viyana şarap üretilen dört eyaletten biridir.
Toplam yüzölçümünün % 1,7 oranındaki bölümünde üzüm bağları bulunur. % 16,6 oranındaki bölge ormanlıktır
ve % 15,8 oranındaki bölge de tarım alanıdır.

Viyana'nın iklimi batıdan okyanus etkisi ve doğudan karasal etkiler arasında bir geçiş iklimidir. Yazlar ılıktır ve
ortalama sıcaklık 22 °C-26 °C'dir. Kışlar soğuk ve genellikle sıfırın altındadır. 60 günlük yaza karşı 70 gün kış
ortalaması vardır. Aralık'tan Mart'a kadar kar yağışı görülür ve kent, bütün yıl boyunca bol yağış alır.



DEMOGRAFİK  YAPI

2014 verilerine göre, Viyana'da yaklaşık 460 bin yabancı ülke vatandaşı ve 660 binden fazla göçmen kökenli
yurttaş yaşamaktadır. Kadınlar, Viyana’da kent nüfusunun %52’sini, aktif nüfusun ise %48’ini oluşturmaktadır.
Emeklilik yaşındaki nüfusta kadınların payı ise %60’tır. Eğitimin alt basamaklarındaki nüfus içinde, kadın
oranı daha yüksek olmakla birlikte, yüksek okul, ön lisans ve üniversite eğitimi alan Viyanalılar içinde bu oran,

%52’dir. 

Tek başına yaşayan Viyanalılar kent nüfusunun %47’sini, kayıtlı eşcinsel çiftler ve evliler %33’ünü, birlikte
yaşayan evli olmayan çiftler %8’ini oluşturmaktadır. Kent nüfusu içinde, özel hane içinde yaşayan kişiler
dışında, kurumsal haneler (bakımevi, huzurevi vb.) içinde yaşayan kişiler de bulunmaktadır. Kadın nüfusun
oranı, bu grup içinde daha yüksektir. Kent nüfusu içinde, çocuğu olan ve evli olmayan çiftler, nüfusun %3’ünü
oluştururken, çocuksuz ve evli olmayan çiftler %5’ini oluşturmaktadır. Kentte, yaklaşık olarak, her üç haneden
birinde en az bir çocuk bulunmaktadır. Toplam kent nüfusu içinde, iki ebeveynli evler %20’lik, tek ebeveynli
evler %11’lik bir orana sahiptir. Kentteki evlerin toplamı içinde, tek ebeveynin bekâr anne olduğu hane sayısı
%9, bekâr baba olduğu hane sayısı ise %2’dir. Kentte yaşayan kadın nüfustan 25-44 yaş aralığında olanların
%50’sinin, erkek nüfusta aynı yaş aralığında olanların %34’ünün evinde, en az bir çocuk bulunmaktadır. Evlat
edinilen çocuklardan %18’i tek ebeveynin, %9’u eşcinsel çiftlerin olduğu evde yaşamaktadır. 



   KIZIL VİYANA

1918-1934 yılları arasında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı ile çöküşünün
ardından kurulan Avusturya Cumhuriyeti’nin başlangıcından, 1934 faşist darbesine kadar Viyana kenti,
dünyada eşi benzeri görülmemiş bir “işçi kenti” planlamasına ve yaşam biçimine sahne olmuştur. 1918
yılında ilan edilen cumhuriyetle beraber 21 yaşını doldurmuş tüm kadın ve erkeklere oy hakkı tanınmış,
bu da işçilerin yoğunlaştığı Viyana’da Sosyal Demokratik Parti’ye (SDP) büyük bir avantaj sağlamıştır.
1919 yılındaki belediye seçimlerinde Sosyal Demokratlar'ın çoğunluğu sağlaması ve Jakob Reumann'ın
belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bugün kentin dünya çapında "Kızıl Viyana" olarak tanınmasına yol
açan dönem başlamıştır.

Savaş sonrası buhranında barınma durumunu düzeltmek için önce imparatorluk mülklerine, büyük
burjuvanın malikânelerine, üst sınıfların boş evlerine, daha sonra büyük dairelerin bölümlerine el
koyulmuştur. Karl Seitz’ın 1923’te belediye başkanı seçilmesiyle sağlık alanında, açılan mahalle klinikleri,
spor tesisleri, halk saunaları ve rekreasyon alanlarıyla önleyici sağlık pratikleri tüm kente yayılmıştır.
Eğitim alanında sadece özel okullar yasaklanıp tüm hizmetler parasız hâle getirilmemiş, aynı zamanda
ilkokullar dâhil demokratik öğrenci yapıları kurularak ve dersler sınıf dışına taşınarak deneysel-
toplumsal eğitimde büyük aşama kaydedilmiştir. Din eğitiminin okullardan çıkartılması muhalefetin
tüm karşı çıkışına rağmen gerçekleştirilmiştir. Sosyal politikalar, kreşler, kütüphaneler, gençlik
merkezleri, bakım evleri, diş klinikleri, hamile eğitim merkezleri ve yetişkinler için halkevleri ile tüm
topluma mal edilmiş, toplumsal sinema atölyeleri (KİBA) ve salonları tüm mahallelere yayılmıştır.

Ancak Kızıl Viyana’nın en önemli atılımı, sadece barınma hakkına indirgenemeyecek, toplumun
beraber düşünme ve yaşama pratiklerini de derinden değiştirecek Gemeindebauten adlı sosyal
yerleşkelerin kurulması olmuştur. İşçilerin maaşlarının sadece yüzde 4’ünü kira olarak ödedikleri ve
içerisinde yeşillendirilmiş avlular, çocuk oyun alanları, kütüphaneler, kreşler, anne eğitim alanları,
yaşlılar için dinlenme tesisleri, eğlence salonları bulduran bu sosyal konutlar Kızıl Viyana’nın bugüne
kalan en büyük mirasıdır.



EĞİTİM ve ARAŞTIRMA

Avrupa’nın en eski üniversite kentlerinden
biri olan Viyana, daima bir bilim ve
araştırma kenti olmuştur. Viyana’da bugün
9 devlet üniversitesi, 5 özel üniversitesi, 6
uygulamalı bilimler üniversitesi ve 1300’e
yakın araştırma enstitüsü bulunmaktadır.

Viyana,  yaşam bilimleri, yaratıcı endüstriler,
bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım ve
lojistik alanlarına odaklanan araştırma ve
teknoloji projelerine büyük önem
vermektedir. 1997’den beri bu alanlarda
yapılan araştırma ve teknoloji projelerine
yaklaşık olarak 400 milyon euro'dan fazla
yatırım yapılmıştır. Özellikle Viyana’da
geliştirilen kentsel teknolojiler küresel
olarak çok talep görmektedir.

Kütüphaneler, Viyana Belediyesi tarafından
önemli bir bilgi ve eğitim kaynağı olarak ve
aynı zamanda kültürel ve boş zaman
aktiviteleri düzenlemeleri amacıyla
kurulmuştur. Viyana’da 1,5 milyondan fazla
medyaya sahip 40'tan fazla kütüphane
şubesi bulunmaktadır. Yaklaşık 1.3
milyondan fazla kitabın 47 bini yabancı dil
kitaplardan oluşmaktadır.



KÜLTÜR ve SANAT

Viyana, aynı zamanda bir kültür ve sanat
şehridir. Özellikle klasik müzik alanında,
Avrupa’nın sanat başkenti olarak tanınan
Viyana, Mozart, Strauss, Haydn, Beethoven,
Schubert, Bruckner, Brahms ve Mahler gibi
birçok yetenekli besteciye ev sahipliği
yapmıştır. Devlet Opera Sarayı, birçok ülkede
yayınlanan önemli konserlere sahne
olmaktadır. Viyana'da yılda yaklaşık 50
etkinlik ve 200 festival düzenlenmektedir.
Festivallerden önce 5-6 soruluk kısa bir anket
uygulanarak halkın önerisi alınmaktadır. 1990
yılından beri her yıl film festivali yapılan
Viyana'da ayrıca, yıl içerisinde iki ay boyunca
ücretsiz olarak opera ve müzik konserleri
verilmektedir.

Viyana'da, 100’ün üzerinde müzede, her
döneme ait sanat eserleri sanatseverlerin
beğenisine sunulmuştur. Ülkeyi altı yüzyıl
boyunca yöneten Habsburg hanedanı, Viyana
yaşamının her alanında güçlü izler
bırakmıştır. Eski İmparator Konağı olan
Hofburg Sarayı gibi, imparatorluk daireleri
(Kaiserappartements) ve Habsburg hazinesi
(Schatzkammer) de halka açık olup, ziyaret
edilebilmektedir. 



İLÇELER

Viyana Belediyesi'ne bağlı 23 ilçe bulunmaktadır:

1. Innere Stadt

 2. Leopoldstadt

3. Landstrasse

 4. Wieden

5. Margareten

6. Mariahilf

7. Neubau

8. Josefstadt

9. Alsergrund 17. Hernals

10. Favoriten

11. Simmering

12. Meidling

13. Hietzing

14. Penzing

15. Rudolfsheim-
Fünfhaus

16. Ottakring

18. Währing

19. Döbling

20.  Brigittenau

21. Floridsdorf

22. Donaustadt

23. Liesing



İLÇELER

Viyana, 1850 yılına kadar, bugün 1. Bölge'nin
büyük bir bölümünü oluşturan tarihi kentten
oluşmaktadır. İmparator Franz Joseph
döneminde ilk büyük kent genişletilmesi
yapılmış ve kentin yakın çevresindeki
banliyöler, kentin bugünkü 9. bölgesine
kadar olan ilçeleri oluşturacak şekilde kente
dahil edilmiştir. 1 Ocak 1892'de kent ikinci
defa genişletilmiş ve toplam 19 bölgeye
kavuşmuştur. 1900 yılından ise 2. bölgenin
kuzey kesimi 20. bölge haline gelmiştir.

1904 yılında yapılan genişletmeyle Tuna'nın
sol kıyısındaki Floridsdorf ve Kagran 21. bölge
olarak birleştirilmiş ve buraya 1910 yılında
Strebersdorf da eklenmiştir. Bu kent sınırları
1938 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Nazi
işgali altında Büyük Viyana'nın kurulmasıyla
Viyana'nın kapladığı alan dört katına
çıkartılmışsa da, bu karar 1946 yılında geri
alınmıştır. Ama 1954 yılında yürürlüğe giren
karara göre bugün 22. ve 23. bölgeleri
oluşturan kesimler kente bağlı kalmıştır. Kent
sınırları 1954'ten bu yana değişmemiştir.



     İDARİ YAPI

1 Ocak 1922 tarihinde eyalet haline gelen Viyana, Avusturya içinde özel bir konuma sahiptir.
Federal başkent olmasından dolayı federal parlamento, devlet başkanlığı, federal hükümet ve
yüksek mahkemeler gibi Federal Cumhuriyet'in en üst yönetim yapıları Viyana'da yer alır. Aynı
zamanda, Viyana, Avusturya anayasal ve idari düzeni içinde, kendi hukuki statüsüne  sahip bir
şehir ve federal devletin bir eyaleti olarak çift işlevli bir idari yapıya sahiptir. Viyana ile ilgili
işlevler, yerel meclis, şehir senatosu, belediye başkanı, eyalet meclisi, yerel meclis komisyonları ve
belediye otoritelerince ve belli konularda da bölge yöneticilerince yerine getirilir. 



İDARİ YAPI

100 üyeden oluşan Belediye Meclisi, aynı zamanda Eyalet Parlamentosu'dur ve 5 yılda bir halk
tarafından seçilir. 2015 seçimleri sonucunda, meclisteki koltukların 44'ünü Sosyal Demokrat
Parti (SPÖ), 34'ünü aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 10'unu Yeşiller, 7'sini muhafazakar Halk
Partisi (ÖVP), 5'ini ise Yeni Avusturya Partisi (NEOS) kazanmıştır.

Viyana Belediye İdaresi'nin başında belediye başkanı bulunur. Belediye başkanı, aynı zamanda
eyalet başkanıdır. Belediye başkanı ve Şehir Senatosu, Belediye Meclisi tarafından seçilir. Şehir
Senatosu, Belediye Başkanı ve 12 Şehir Senato Üyesi'nden oluşur. Şehir Senatosu'nda şu an,

Sosyal Demokrat Parti'den (SPÖ) 6 kişi, Özgürlük Partisi'den (FPÖ) 4 kişi, Yeşiller'den 1 kişi ve
Halk Partisi'nden (ÖVP) 1 kişi yer almaktadır. Belediyedeki görev alanlarına göre yürütmeden
sorumlu şehir senatosu üyeleri, tüm ilçe belediye başkanları ve belediyenin tüm çalışanları
belediye başkanına bağlıdır. Viyana’nın belediye başkanı 1994 yılından bu yana Dr. Michael
Häupl’dir.



BELEDİYE ÖRGÜTLENMESİ

Viyana Belediye İdaresi'nde, belediye başkanına bağlı 8 yürütmeden sorumlu eyalet bakanı/belediye
senatosu üyesi bulunmaktadır. Bu senato üyeleri (1) eğitim, gençlik, enformasyon ve spordan, (2)
maliye, ekonomi politikası ve Viyana Belediye İşletmeleri'nden, (3) sağlık ve sosyal işlerden, (4)
entegrasyon, kadın meseleleri, tüketicileri koruma ve personelden, (5) kültür ve bilimden, (6) kentsel
gelişim, ulaşım, iklim koruma, enerji planlaması ve vatandaş katılımından, (7) çevreden, (8) iskan,
konut yapımı ve şehir yenilemeden sorumludur.

Senato üyelerine bağlı, Viyana Şehir ve Eyalet Arşivi Dairesi (MA7), Aile ve Gençlik Dairesi (MA11), Sağlık
Hizmetleri Dairesi (MA15), Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (MA17) Çevre Koruma Dairesi (MA22), Yollar
İdaresi ve Yol Yapımı Dairesi (MA28), Göller ve Akarsular İdaresi Dairesi (MA45), Kadınların Teşviki ve
Kadın İşlerinin Koordinasyonu Dairesi (MA57), Veterinerlik ve Hayvanları Koruma Dairesi (MA60) gibi
çeşitli konularda 70'e yakın belediye dairesi bulunmaktadır.

Belediye dairelerin (Magistratsabteilungen) yanı sıra Viyana'da 19 ilçe belediye dairesi (Magistratische
Bezirksämter) de bulunmaktadır. Bunlar; ikamet kütüğünün düzenlenmesi, ticari işletmelere ilişkin
düzenlemeler (ticari işletme ruhsat başvurusu), atölye, dükkan ya da market gibi ticari işletmeleri için
gerekli izinlerin verilmesi, lokanta bahçesi ruhsatı, kayıp eşya bürosu, park izin belgesi, pasaport
hizmeti, dinden çıkma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.

Viyana belediye örgütlenmesinde ayrıca, Viyana Eşit Muamele Görevlisi, Eşit Muamele Komisyonu,
Bağımsız Çalışanları Koruma Görevlisi, Viyana Bakıma Muhtaç Kişilerin ve Hastaların Haklarını
Savunma Kurumu, Viyana Çocukların ve Gençlerin Haklarını Savunma Kurumu, Çevreyi Savunma
Kurumu gibi bağımsız idari kuruluşlar ve Viyana İdari Mahkemesi gibi özel görevleri olan dava
merciileri bulunmaktadır.



BELEDİYE ÖRGÜTLENMESİ

Monarşinin sona ermesinden bu yana Sosyal
Demokrat Parti, belediye meclisinde (eyalet
meclisi) mutlak veya göreceli çoğunluğa
sahiptir. Viyana Belediye Başkanı Michael
Häupl bu partiye bağlıdır. Bu durum ancak
Viyana'nın demokratik olarak seçilen
belediye başkanları tarafından
yönetilmediği 1933 - 38 (faşist sınıf devleti) ve
1938 - 45 (Nasyonalsosyalizm) yılları arasında
farklı olmuştur.

Viyana, Avrupa'da örnek teşkil edecek bir
şehir idaresine sahiptir. En önemli hizmetler
ya doğrudan doğruya şehir idaresi
tarafından (belediye daireleri) verilir ya da
belediyeye bağlı şirketler veya kurumlar
tarafından gerçekleştirilir (örneğin
Hastaneler Birliği, Şehir Hatları, Viyana
Sosyal Fonu).



BELEDİYE  NE YAPIYOR?

Belediyenin faaliyetleri, projeleri ve etkinlikleri
yedi ana çerçevede şekillenmektedir:

1

2
3

5
4

Sosyal Politikalar

Kadın Politikaları

Entegrasyon Politikaları

Çevre ve Ekoloji Politikaları

Parklar ve Rekreasyon

6

Alternatif Ulaşım

7
Smart City Wien Programı



SOSYAL POLİTİKALAR

Sosyal politikalar, Viyana'da hem ulusal hem de yerel kanunlarla belirlenmiştir.
Viyana Sosyal Refah Kanunu, Federal Engelliler Kanunu, Viyana Engelliler Kanunu, Viyana
Uzun Vadeli Bakım Yardımları Sözleşmesi gibi dezavantajlı vatandaşların yaşam kalitelerini
güvence altına almak ve kaliteyi sürekli artırmak üzere bir dizi mevzuata uyulmaktadır.
Viyana Belediyesi, uymak zorunda olduğu bu kanun ve yasal düzenlemelerin yanı sıra sosyal
gelişimi sağlamak adına okul dışı gençlik çalışmalarından farklı toplumsal konularla ilgili
projeler ve çözümler üreten destek merkezlerine kadar pek çok projeye imza atmaktadır. 

Zor durumda olan kişilerin olanaklarının iyileştirmesi, yurttaşların yaşam kalitesinin güvence
altına alınması ve geliştirilmesi Viyana Belediyesi'nin ana hedefidir. Bu önlemler çeşitli
alanlara yöneliktir: Yaşlı ve hasta insanlara bakım ve danışma hizmetleri, ailelere, çocuklara
ve maddi açıdan zor durumda olanlara sunulan yardım hizmetleri desteklenmektedir.



Çocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

Viyana’da, ebeveynlerin hizmetinde, çok iyi yapılandırılmış
bir çocuk bakım merkezleri ağı mevcuttur. Özel ve belediye
çocuk bakım merkezleri, toplamda yaklaşık 75.000 kişilik yer
kapasitesine sahiptir. Kreşlerin, gündüz bakım evlerinin ve
okul sonrası merkezlerinin yarısı Viyana Belediyesi
tarafından işletilmektedir. Aynı zamanda, Viyana Çocuk
Yuvaları Dairesi (MA10) birçok özel kuruluşu da
desteklemektedir. Masraflar sosyal niteliktedir, yani
ebeveynlerin gelirine göre farklılık göstermektedir.
Ayrıca,Viyana’da oturan kent sakinlerinin yakınlarındaki
çocuk bakım merkezlerini bulmaları için şehir planını
kullanabildikleri bir hizmet mevcuttur.

Viyana Belediyesi, üç çeşit çocuk bakım hizmeti
sunmaktadır. Üç yaşın altındaki çocuklar için kreşler, 3
yaşından büyük okula gitmeyen çocuklar için gündüz bakım
evleri ve okul yaşındaki çocuklar için de okul sonrası
merkezleri bulunmaktadır.

Kreşler, üç yaşından küçük çocuklar için uygundur. Grup
boyutları ve öğretmenlerinin sayısı bu yaş grubundaki küçük
çocukların ihtiyaçlarına yöneliktir. Çocukların fiziksel aktivite
ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda kendilerini güvende
hissetmeleri burada en önem verilen noktadır. Her çocuk
grubu maksimum 15 kişiden oluşmaktadır ve her grup için
çocuklarla ilgilenen 2 öğretmen ve 2 asistan bulunmaktadır.
Viyana’da yaklaşık 5000 çocuğa hizmet veren toplamda 549
kreş sınıfı mevcuttur.



SOSYAL POLİTİKALARÇocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

Gündüz Bakım Evleri, 3-6 yaşındaki çocukları bütüncül
bir yaklaşımla hayata hazırlamaktadır. Burada,
çocukların aynı anda hem deneyim kazanırken hem de
bilgi edinmeleri hedeflenmektedir. Gündüz bakım
evleri, programları dahilinde geziler, kültürel etkinlikler
ve sportif aktiviteler düzenlemektedir. Pek çok gündüz
bakım evi Montessori yöntemi ile eğitim vermekte, aynı
zamanda İngilizce ve bilgisayara giriş dersleri de
sunmaktadır. Çocuk grupları en fazla 25 kişiden
oluşmaktadır ve her grupla 2 öğretmen, 1 asistan
ilgilenmektedir. Viyana'da toplamda 1500 gündüz
bakım evi sınıfı, yaklaşık 42.000 çocuğa hizmet
vermektedir.

Okul Sonrası Merkezleri, genellikle ilköğretim
okullarından kolayca ulaşılabilecek yerlerde
bulunmaktadır. Okul sonrası merkezlerinde verilen
eğitim, okulların tatil olduğu dönemlerde tüm güne
uzatılabilir. Buradaki öğretmenler, çocukların ödevlerini
yapmalarına ve öğleden sonraki aktivitelerini
seçmelerine yardımcı olurlar. Özellikle çocukların kendi
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını teşvik ederler. Okul
sonrası merkezler zorunlu eğitim yaşındaki çocuklar
içindir. En fazla 25 kişilik gruplarla 1 öğretmen 1 asistan
ilgilenmektedir. Viyana'da toplam 10.500 çocuğa
eğitim veren 465 belediyeye ait okul sonrası merkezi
sınıfı bulunmaktadır.



KADIN POLİTİKALARIÇocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

Okul Dışı Gençlik Çalışmaları 
Belediye Dairesi 13'ün Gençler ve Pedagoji Bölümü, Viyana'da çocuk ve gençlik çalışmaları alanında hizmet veren
kuruluşlar arası eşgüdüm ve ağ kurma çalışmaları yürütmektedir. Hizmetlerin en önemli amacı hedef grupların
yaşam kalitesini iyileştirmektir. Boş zamanları iyi değerlendirme olanakları sunmanın yanı sıra, grup çalışmaları,
herkese açık danışma hizmetleri ve gençlerin katılımını teşvik etmek de bu çalışmaların bir parçasıdır. Bu da,

çocuk ve gençlerle birlikte, onların ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak, gelişmelerini olumlu ve yaratıcı yönde
destekleyecek hizmetler geliştirme anlamına gelmektedir.

Okul Çağındaki Çocuklar ve Ebeveynleri İçin Destekleyici Önlemler
"Okul için hazır olma","İnterface Wien"adlı kuruluşun Viyana Çocuk Yuvaları Dairesi`ne ait (MA 10) çocuk
yuvalarında yürürlüğe koyduğu bir pilot projedir. Ebeveynler için eğitim toplantıları, onları çocuklarının okula
başlamalarına hazırlamaktadır. Bu toplantılarda anne ve babalar okula başlayış konusunda bilgilendirilmekte,

okul çağına gelen çocuk için onu okula hazırlayan alıştırmalar sergilenmekte, okuldaki günlük yaşama dair sorular
yanıtlanmakta ve evde yapılacak alıştırma ve oyunlar anlatılmaktadır.

Ebeveyn-Çocuk-Merkezi
Ebeveyn-Çocuk-Merkezleri'nde ebeveynler, çocuklarının doğumundan önce ve sonra, yaşamlarındaki
değişikliklere ve çocuklu günlük yaşama hazırlanabilmekte ve çok sayıda etkinlikten yararlanabilmektedir.

Çocuklar İçin Kriz Merkezi
Viyana’da çocuklar için pek çok kriz merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler iki ile on beş yaş arası çocuklardan
sorumludur. Merkezler, belediye bünyesindeki Gençlik ve Aile Refahı dairesine bağlı çalışmaktadır. Bu merkezler
bakanlığın bünyesinde bulunan Çocuk Dairesi ile de işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Herhangi bir şekilde bir
çocuk hakkında, ailesiyle kalması durumunda tehlikeli bir durum olduğu ihbarı ilk olarak Çocuk Dairesi’ne
yapılmaktadır. Bu daire, gerekli incelemeler sonucunda, çocuğun gerçekten evde kalmasının onun açısından
sakıncalı olduğuna karar vermesi durumunda çocuğu bu merkezlere yönlendirmektedir. Çocuğun okula
gelmemesi, okulda başarısızlığı, evde çocuğa şiddet uygulandığının fark edilmesi durumunda çocuklar, okuldaki
görevlilerce çocuk kriz merkezine yönlendirilmektedir.



KADIN POLİTİKALARI

Viyana’da çocuklar için müzeler, tiyatrolar, okuma etkinlikleri gibi
pek çok kültürel ve sanatsal aktivite imkanı bulunmaktadır:

Zoom Çocuk Müzesi 

İlk Çocuk Müzesi olarak 1994’te kurulan Zoom Çocuk Müzesi; soru
sormaya hazır tüm çocuklar için uygun yanıtlar verme çabasında
olan bir çocuk müzesidir. Müzede çocuklar yanıtlar aradıkları tüm
soruları kolaylıkla yöneltebilir, nesnelere dokunup onları hissederek
tanıyabilir, diledikleri gibi oyunlar ve heyecanlı keşifler eşliğinde
öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebilir. Dünya müzelerinde yetişkin
ziyaretçi gruplarına uygulananın aksine, Zoom Çocuk Müzesi
sergilerinde, çocukların elle yoklama serbestliğini kullanarak
öğrenme sürecine başlamaları ve içinde bulundukları bu dünyayı
dokunarak keşfetmeleri hedeflenmektedir. Bu keşif, öğrenmeyi
bireysel ve yaratıcı bir süreç haline getirmektedir. Müze, içinde
bulunduğu kültür merkezinde yer alan standart bir sanat galerisi ya
da modern sanatlar müzesinin aksine sanatçı ile çocuğu
buluşturan bir müzedir.

ZOOM Çocuk Müzesi, farklı başlıklarda, çeşitli alanlarda faaliyet
göstermektedir. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde
gruplandırılabilir:
• Yılda iki kez tekrarlanan farklı temalarda 6-12 yaş grubuna yönelik
etkileşimli sergilerin yer aldığı Sergi Alanı
• 8 ay – 6 yaş grubuna yönelik ZOOM Ocean
• 3 – 12 yaş grubuna yönelik ZOOM Studio
• 8 – 14 yaş grubuna yönelik ZOOM Lab
• Çeşitli Atölye Çalışmaları, Yaz ve Kış Akademisi gibi diğer sürekli
faaliyetler

Çocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

http://www.kindermuseum.at/


Çocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

Dschungel - Her Yaştan Çocuk İçin Tiyatro

2004 yılında kurulan Dschungel Wien Çocuk Tiyatrosu, her yaştan çocuğu tiyatro ile buluşturmayı
hedeflemektedir. Sezon başına 600’den fazla performansın sergilendiği tiyatroda,  dramadan anlatıya, kukla
tiyatrosundan müzikale tüm yaş grupları için disiplinlerarası geniş bir etkinlik yelpazesi mevcuttur. Aynı
zamanda, "schreibzeit" adlı program kapsamında Dschungel Wien, genç yeteneklerin teşvik edilmesinde
önemli bir rol oynamakta ve genç yazarlara dramaturji alanında özel dersler vermektedir. Gençler bu eğitim
programları sayesinde sahne performanslarının tüm yaratım süreçlerine dahil olarak pratiğe dönük bir eğitim
imkanına kavuşmaktadır. 18 aydan büyük tüm çocuklar için tiyatro imkanı sunan Dschungel Wien’de
sergilenen gösteriler yılda 50.000’den fazla izleyici ile buluşmaktadır.

http://www.kindermuseum.at/


Çocuk ve Gençlere
Yönelik Uygulamalar

Çocuklar İçin Sinema

Viyana’da üç yaş ve üstü çocuklar için özel bir sinema
programı bulunmaktadır. “Cinemagic” adlı bu program
canlı öykü anlatıcıların eşlik ettiği ve müzikle
desteklenen 15 dakikalık seriler halinde küçük yaştaki
çocukların konsantrasyon sürelerine uyumlu olarak
filmler sunmaktadır. Aynı zamanda, her yıl Ekim ayında
22 yaşından küçük gençlerin çocuklar için çektiği
filmlerin ücretsiz olarak gösterildiği film günleri
düzenlenmektedir. Kasım ayında ise Uluslararası Çocuk
Filmleri Festivali kapsamında pek çok ülkeden çocuk
filmleri küçük yaştaki sinemaseverlerle buluşmaktadır.

http://www.kindermuseum.at/


Viyana Sosyal Fonu

Viyana Belediyesi, Viyanalılara güvenli bir
yaşam ve en yüksek yaşam kalitesini
garanti etmektedir; bu özellikle yaşlı
ve bakıma muhtaç kişiler için geçerlidir.
Bakım ve refakat hizmetlerini yöneten,

sürekli denetleyen, teşvik eden
ve sağlayan Fonds Soziales Wien (FSW),

Viyana Sosyal Fonu ise bu hususta
belirleyici bir rol oynamaktadır. Viyana
Sosyal Fonu, bakıma muhtaç, engelli ya
da barınma ihtiyacı olan kişilerin
ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetler
sunar, organize ve sübvanse eder. Ayrıca,

mültecilere ve FSW iştiraki olan ' Viyana
Borçlu Danışmanlığı' aracılığıyla borçlu
kişilere yaşamlarını sürdürebilecekleri
kadar maddi yardım imkanı sunar. Yılda
yaklaşık 100.000 kişi, Viyana Sosyal Fonu
ve 150 ortak kuruluşu tarafından ihtiyaç
odaklı desteklenmektedir.



Yaşlılara Yönelik
 Uygulamalar

Viyana belediyesi, mali olanaklarına bakmaksızın her vatandaşın, ihtiyacı olduğu bakım ve refakat
hizmetlerinden faydalanmasını hedeflemektedir.  Viyana'da yaşayan ileri yaştaki bireyler için
aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

● Mobil bakım ve refakat hizmetleri
● Kısmi yatılı bakım ve refakat hizmetleri
● Yatılı bakım ve refakat hizmetleri

Fonds Soziales Wien (FSW), bakım ve refakat ile ilgili kalite direktiflerini belirler ve bunlara uyulmasını
denetler. Hizmetleri yerine getiren ortak kuruluşlar, FSW tarafından tanınmıştır ve düzenli olarak
denetlenirler. Bu sayede Viyanalıların en yüksek kalitede bakım ve refakat hizmeti alması sağlanır.



Yaşlılara Yönelik  
 Uygulamalar

Mobil hizmetler;
● Günlük ev işleri ve günlük yaşamda destek verme ve
refakat etmenin yanı sıra  vücut bakımında yardım,
yemeklerin ısıtılması veya küçük alışverişlerin
yapılmasını kapsayan ev yardımını,
● Ruhsal bozukluğu ya da demansı olan kişiler için ev
işlerinde, vücut bakımında, sosyal iletişimde ve
benzeri konularda destek verilmesini kapsayan
INDIBET'i,
● Normal besinli, tam besinli, diyabet hastalarına veya
vejetaryenlere özel menülerin bulunduğu evlere
yemek servisini,
● Doktora, kuaföre, eczaneye veya bankaya gitmede,
alışveriş yapmada, mezarlık ziyaretleri ve arkadaşlarla
buluşmada refakat hizmetini,
● Kirli çamaşırların alınıp, yıkanıp, ütülenip teslim
edildiği çamaşır servisini,
● Akut bir hastalık veya bir kaza sonrasında doktor
tarafından özel bir terapi reçete edilen kişilere yönelik
mobil ergoterapi hizmetini,
● Diplomalı sağlık ve bakım personeli tarafından evde
hasta bakımını, yara bakımını, mobilizasyonu, vücut
bakımını, enjeksiyonları, ilaç vermeyi ve özel
beslenmeyi kapsayan mobil hasta bakımını ve
● Hastanede yatış süresini kısaltmak veya tamamen
önlemek için diplomalı sağlık ve bakım
personeli tarafından evde verilen tıbbi hasta bakımını
kapsamaktadır.



Yaşlılara Yönelik
  Uygulamalar

Gündüz Bakım Merkezleri
Viyana'daki yaşlılar için gun̈duz̈ bakım merkezlerinde
ziyaretçiler, iş gun̈lerinde saat 8:00 ila 17:00 arasında iş
ve elişi gruplarına, muz̈ik ve sohbet gruplarına ve benzeri
gruplara katılabilir, sosyal ilişkiler kurabilir ve ihtiyaca
uygun bakım hizmetleri alabilirler.
Gun̈duz̈ bakım merkezlerinin hizmetleri arasında uç̈
öğun̈ yemek ve de geziler, şenlikler ve etkinlikler yer
almaktadır. Ayrıca, Multipl skleroz veya Alzheimer
hastalığı bulunan veya bir kalp krizinden sonra nekahet
evresinde olan Viyanalılar için özel hizmetler
bulunmaktadır.

Yatılı Bakım ve Refakat
Viyana Sosyal Fonu tarafından teşvik edilen huzur ve
bakımevlerinin yanı sıra tek veya çift kişilik dairelerde,
artık bağımsız yaşamaları mum̈kun̈ olmayan
Viyanalılara yeni bir yaşam alanı sunulmaktadır.
Hizmetlerin kapsamında ev ve çamaşır temizliği,
beslenme ve de kuruluş içinde organize mobil bakım ve
refakat hizmeti bulunur. Bunlara ilave olarak sosyal ve
kul̈tur̈el hizmetler sunulur. Ayrıca, Viyana hastaneler
birliğinin kuruluşları ve Haus der Barmherzigkeit kurumu,
gun̈un̈ her saatinde tıbbi bakım hizmeti
sunmaktadır. Viyanalılar mümkün olduğunca alıştıkları
çevrede kalsın diye huzur ve bakımevleri, Viyana'nın
genelinde eşit olarak dağılmıştır.



Bakım ve refakat danışmanlık merkezi, tüm Viyanalılar için danışmanlık ve yardım hizmetleri
sunmaktadır. Bu danışma merkezinde hem evde bakım ve refakat, hem de huzur ve
bakımevleri hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Ayrıca, Viyana Sosyal Fonu görevlileri, kişilerin kendilerine özgü bakım ve refakat hizmetlerini
almalarına ücretsiz olarak yardımcı olurlar. Kişilerin ne tür bir desteğe ihtiyaçları olduğu
konusunda görüşür ve bu hizmetleri almalarını sağlarlar. Ayrıca gerekli dilekçelerin
yazılmasında yardımcı olur, masrafları hesaplarlar ve yardımcı araçlar hakkında bilgi verirler.

Yaşlılara Yönelik
 Uygulamalar



Yaşlıların bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ''Gemma raus!'' (Hadi Dışarı Çıkalım!) projesi,
parklarda özel olarak tasarlanan spor aletleriyle fazla efor sarfetmeden ileri yaştaki bireylerin
sağlıklarını destekleyecek fiziksel aktivitelerde bulunmalarını ve  aynı zamanda bağımsız olarak
kamusal alanı kullanabilmelerini teşvik etmektedir.

Yaşlılara Yönelik
 Uygulamalar

Bunlara ek olarak, Viyana Belediyesi ve Sosyal Kurum (Sozialamt), bakım yapan yakınlara destek için
mali yardımlar sağlamaktadır. Bu mali yardım, bakım yapan yakının hastalık, tatil veya diğer önemli
sebepler nedeniyle bakım görevini yerine getirememesi durumunda yılda en fazla dört hafta olmak
üzere profesyonel yedek bakım hizmetini kapsamaktadır.



Engellilere  ve Evsizlere
Yönelik  Uygulamalar

Engelli Viyana vatandaşları, sosyal
bütünleşmelerinin sağlanabilmesi için
hayatları boyunca çeşitli şekillerde ihtiyaç
odaklı olarak desteklenmektedirler. Diğer
desteklerin yanı sıra, küçük çocuklara
erken sınıf geçme, mesleki eğitim ve iş
hayatında bütünleşmeyi kolaylaştıracak
destekler söz konusudur. Tam destekli ya
da kısmi destekli sosyal konut hizmeti de
engelli vatandaşlara sunulan
desteklerdendir.

Viyana Belediyesi evsizlere günlük
bakım merkezlerinde çeşitli hizmetler
ve acil kalacak yere ihtiyacı olan
evsizlere bir gecelik konaklama hizmeti
vermektedir. Ayrıca, Viyana Sosyal Fonu
iştiraki olan 'Wieder Wohnen' barınma
desteklerinin yanı sıra evsizlere
yaşamlarını sürdürebilmeleri için maddi
destek, koruma ve yardım imkanı
sunmaktadır.



Sosyal Konut

Viyana'da sosyal konut uygulamaları,
1920'lerde uluslararası olarak kabul edilmiş
bir reform programına dayanmakta ve
günümüzde de gelişerek devam
etmektedir. Avusturya'nın en büyük mülk
sahibi olan Viyana Belediyesi, bugün
Viyana'daki her 4 konuttan 1'ine sahiptir.
220.000 civarında sosyal konut 6000
civarında lokal, büro vb. gayrimenkulün
işletme ve yönetimi ise Viyana Sosyal Fonu
iştiraki olan 'Wiener Wohnen'e aittir.

Viyana’nın üçte biri belediye evlerinde
oturmaktadır. Belediye'ye ait bu evler
oldukça bakımlıdır ve gelir seviyesi çok
yuk̈sek kişiler tarafından da rağbet
görmektedir. Evler 45 metrekareden
başlamakta ve kişi sayısına göre
metrekaresi artmaktadır. Kira bedeli
ortalama kiradan çok daha azdır. Bu
evlerin bakımları için yüzlerce çalışan
istihdam edilmiş durumdadır. 
Bahçıvanından kapıcısına kadar her tur̈lü
hizmet kira bedeli içerisinde verilmektedir.
Ayrıca kira bedeli karşılığında su temini,
kanalizasyon, çöp toplama ve baca
temizleme hizmetleri de verilmektedir.



KADIN POLİTİKALARI

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların her alanda teşviki,
Viyana belediyesinin çok önem verdiği bir konudur. Eşit
Muamele Yasası, Viyana Federal Parlamentosu tarafından
1996 yılında kabul edilmiştir. Bu çerçevede Viyana
Belediyesi tarafından hazırlanan planlar, kadınların mesleki
dezavantajlı konumlarını ortadan kaldırmayı, herhangi bir
meslek gurubunda en az yüzde 40 oranında kadın temsilini
sağlamayı hedeflemektedir. Viyana’da ayrıca uzun yıllardır
faaliyet gösteren Viyana Belediyesi Kadın Birimi
bulunmaktadır. Kent idaresinde, görevi sadece eşit
fırsatlar konusunda danışmanlık yapmak olan 5 danışman
görev yapmaktadır. Viyana’da ayrıca tam 145 görevli, eşitlik
bağlantı noktası olarak görev yapmakta ve eşit fırsatlar
konusunda ilk başvurular bu görevlilere yapılmaktadır. 

Viyana belediyesi kadınları, kendi geleceklerini kendilerinin
tayin etmeleri ve öğrenimle ilgili ve mesleki olanaklardan
eşit olarak yararlanmaları konusunda desteklemektedir. Bu
amaçla danışma, eğitim ve teşvik alanında çok sayıda
olanak sunulmaktadır. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğini
anaakımlaştırma projeleri arasında en kapsamlı
şehir planlama kararları ve tasarım fikirleri öneren yerel
çalışmalar arasında Viyana Belediyesi’nin uzun
yıllardır sürdürdüğü çalışmalar öne çıkmaktadır. Kentsel
Planlama ve Gelişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kılavuzu yayınlamış olan belediye, bu rehberi kullanıma
sokarak kentin bütününde kadın odaklı uygulamalarını
sürdürmeye devam etmektedir.



Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Hazırlanan Kentsel Planlama ve Gelişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu'nda, (1) toplumsal
cinsiyet duyarlılığı taşıyan planlamanın yarattığı artı değere, (2) Viyana’nın kentsel planlamasında
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerine, (3) kılavuzun nasıl yapılandırıldığına ve içeriğinin nasıl
oluşturulduğuna, (4) planlamada toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dair soru ve cevaplara, (5)
toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına sahip planlamanın temel ilkelerine, (6) insan hayatının farklı
evrelerine dönük planlamaya, (7) toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan planlama için stratejik hedeflere,
(8) toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan planlamayı destekleyecek model ve görüşlere, (9) kapsamlı bir
planlama stratejisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin hedef ve ölçütlere, (10) kamusal alanın inşası ve
kent içinde hareketliliğin sağlanabilmesi için belirlenen hedef ve ölçütlere yer verilmiştir. Kılavuzda,
yukarıda bahsedilenler haricinde, arazi kullanımında, nazım planlarında, kalkınma planlamasında,
kamusal alanların planlamasında, konut inşasında ve kamu hizmeti sunulan binalarda toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için gerekenler ve yapılabilecekler anlatılmıştır.



Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda izleme faaliyeti yürütülen alanlar şu şekildedir: (1) sağlık, (2)
şiddet, (3) çevre ve hareketlilik, (4) konut ve kamusal alan, (5) yoksulluk ve sosyal güvenlik, (6) gelir, (7)
sanat ve medya, (8) serbest zaman ve spor, (9) ücretli ve ücretsiz iş, (10) eğitim ve talim, (11) siyasal
katılım. Viyana Kent Yönetimi, 2013 yılında ilk kez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Raporu
oluşturmuştur. Raporda yer alan her başlık altında, kentin söz konusu alandaki eşitlik ile bağlantılı
sorunları ve somut hedefleri anlatılmaktadır. Viyana Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda
5 temel prensibe sahiptir: (1) formlar, belgeler, afişler, etkinlik duyuruları, reklamlar, filmler gibi yazılı ve
sözlü tüm alanlarda toplumsal cinsiyet duyarlı bir dil geliştirilmesi, (2)  cinsiyete özgü veri toplama ve
analiz yapılması, (3) hizmetlerin kullanımına eşit erişimin sağlanması, (4) karar alma mekanizmasına
eşit katılım, (5) eşit muamelenin idari süreçle bütünleştirilmesi.



Viyana Belediyesi, ulaşım planı düzenlemesi sırasında
kadın ve erkek kullanıcılardan harita üzerinden günlük
rotalarını işaretlemelerini talep ettiği bir çalışma yapmış
ve erkeklerin kenti kullanımlarının ev ve işyeri arasında
doğrusal bir düzen içerdiği, buna karşılık kadınların kentte
farklı yön ve noktaları içeren daha geniş dağılımlı bir
hareket alanları olduğu saptanmıştır. Böylece, yapılan
ulaşım planı düzenlemesinin bu noktayı göz önünde
bulundurarak hazırlanması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra,

Viyana’da bir bölge kadınlar sokağı olarak tasarlanmıştır.
Kadın mimarlar tarafından gerçekleştirilen toplumsal
cinsiyet duyarlı kent ve konut planlama çalışması,
Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak
seçilmiştir.

Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyete duyarlı kent planlama
çalışmaları kapsamında, 11-13 yaş grubundaki kız
çocuklarının güvenlik endişesi sebebiyle parkları ve
açık sosyal alanları daha az kullanmaya başlaması
üzerine, Viyana Belediyesi, bitki düzenlemeleri ve
aydınlatma önlemleri gibi küçük peyzaj tasarımları ile
kız çocuklarının kamusal alanı tekrar sahiplenmelerini
sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca, kamusal park alanlarının
basit ve okunaklı bir planının olmaması ve yeterince
iyi aydınlatılmaması gibi sorunlar da kadınların kentte
güvenliğini etkileyen problemler olarak tanımlanmış
ve bu konuda prensipler ve önlemler geliştirilmesi
gerekli bulunmuştur.



Viyana Belediyesi'nin amacı, öncelikli olarak kadınları güçlendirmek ve içinde
bulundukları zor durumlarda anında çözüm üretebilmektir. Kadınlar tüm soruları,
sorunları ve fikirleri ile ilgili Viyana Belediyesi'nin kadınlara özel hizmet kurumlarına
başvurabilmektedirler. Ayrıca, Şiddet Mağdurları İçin Viyana Belediyesi'nin Acil Hattı,
Genç Kız Hattı, Kadın Sığınma Evleri ve birçok kurum yardım gerektiğinde anında
hizmet vermektedir.

Kadınlara Yönelik
Uygulamalar



Şiddet Mağdurları İçin Viyana Belediyesi'nin Acil Hattı, 
Cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalan kadınların 24 saat boyunca başvurabilecekleri bir
hizmettir. Çabuk yardım, kriz halinde müdahale ve ayrıca acil şiddet durumlarında danışma ve
bilgilendirme Acil Kadın Hattı'nın temel hizmetleri arasındadır. Etkilenen aile bireyleri, arkadaşlar ya da
tanıdıklar da danışma hizmetlerinden yararlanabilirler. Acil Kadın Hattı, aynı zamanda psikolojik,
sosyal ve hukuki danışma ve yardım hizmeti de vermekte ve sosyal kurumlar ve sağlık kurumlarıyla
gerekli bağlantıların kurulması sağlamaktadır.

Viyana Belediyesi Kadın Hattı
Kadın Hattı'nda hukukçular, ücretsiz, güvenilir ve anonim bilgi ve danışma hizmetleri sunmaktadır.
Hukuki ve sosyal danışma hizmetleri, ağırlıklı olarak evlilik ve aile hukuku, yaşam birliği, nafaka, eşit
muamele konularında verilmektedir. Ayrıca çeşitli sorunlar ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmakta
ve danışma hizmeti verilmektedir.,

Viyana Kadın Sığınma Evleri  (Wiener Frauenhäuse)
Viyana Kadın Evleri (Wiener Frauenhäuser), şiddete maruz kalan ve şiddetle tehdit edilen kadınlara,
milliyet, din, ırk ve gelir ayrımı yapmadan korunma, destek ve 4 kadın sığınma evinde ve sığınak
sonrasında 50 dairede geçici olarak kalma olanağı sağlamaktadır. Gece gündüz ulaşılabilinen kadın
sığınma evlerinde özel koruma önlemleri alınmıştır. Şiddete maruz kalan ve şiddetle tehdit edilen
kadınlar ve benzeri durumda olan çocukları ile geçici olarak kadın sığınma evinde birlikte yaşarlar.
Kadın sığınma evlerinde çalışan kadın personel çeşitli dillerde kadınların menfaati doğrultusunda gizli,
güvenli danışma hizmeti vermekte ve bir güvenlik planının hazırlanmasında ve boşanma işlemlerinde
yardımcı olmaktadır. Viyana Kadın Sığınma Evleri'nin Kadınlar İçin Danışma Merkezi de
bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra Viyana Belediyesi'nin Tecavüze Uğrayan Kadınlar İçin Danışma Merkezi, Şiddete Karşı
Müdahale Merkezi, Erkek Şiddetine Karşı Kadınlara Yardım Hattı ve Erkekler için Danışma Merkezi
bulunmaktadır.

Kadınlara Yönelik
Uygulamalar



Viyana'nın yarısı yeşil alanlarla kaplıdır.  280 park ve bahçenin yanı sıra birçok rekreasyon alanı
ziyaretçilere yürüyüş yapma, günlük gezintilere çıkma ve bisiklet turuna katılma olanağı sunmaktadır.
 İstatistiksel olarak 1,8 milyonluk nüfusa sahip Viyana'da kişi başına 120 metre kare yeşil alan
düşmektedir. Örneğin, Prater parkı 6 milyon metrekarelik alana yayılmış olup Focus Dergisi'ne göre
dünyadaki en iyi on parktan biri seçilmiştir. 2005 yılında Viyana ormanları UNESCO tarafından
"Biyosfer Rezervi" olarak gösterilmiştir. 1350 km2'ye yayılan alan, 2,000 bitki türünü, 150 kuş çeşidini ve
çeşitli hayvanları barındırmaktadır. Bölgede çok sayıda bilgilendirme noktası bulunmakta olup
bölgenin florası ve gerçekleştirilebilecek rekreasyon faaliyetleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca
Viyana'nın merkezindeki çeşitli parklarda da çok sayıda anıt ve heykeli gözlemlemek mümkündür.  

PARKLAR VE
REKREASYON



Viyana, dünya genelinde Tuna Nehri'nin üzerindeki şehir
olarak bilinmektedir. 29 kilometre uzunluğundaki Tuna Nehri
insanlar, hayvanlar ve doğa için önemli bir rol oynar. Oldukça
fazla çeşitte su kütlesinin mevcut olduğu Viyana’da su, kentin
toplam yüzeyinin yaklaşık yüzde beşini kapsar, ki bu
Avusturya eyaletleri arasındaki en yüksek orandır. Viyana’da,
uzunluğu toplamda 330 km’ye varan farklı büyüklüklerde 570
akarsu ve aynı zamanda 114 durgun su kütlesi (göl ve gölet)
bulunmaktadır. Viyana Belediyesi, bu alanları rekreasyon,
oyun, eğlence ve spor aktivitelerinde kullanarak katılımcıların
hoş vakit geçirmesini sağlamaktadır. Ayıca, kalitesinin ve
temizliğinin korunması için sular, denetim altında tutulmakta
ve düzenli olarak kontrol edilmektedir. Aşağı Avusturya ve
Styria Alpleri'ndeki kaynaklardan elde edilen sular, 3.300
km'lik boru ağı ile bütün Viyana'ya yüksek kaliteli içme suyu
verilmesini sağlamaktadır.

Taşmasını önlemek ve şehri olası felaketlerden korumak için
70’li yılların sonlarına doğru Tuna’yı, Viyana’ya girerken iki
kısma ayırma ve suni bir ada oluşturma fikri ortaya çıkmıştır.
Yapılan çalışmaların ardından bir eğlence ve dinlenme kıyısı
olan Yeni Tuna (Neue Donau) ve Tuna Adası (Donauinsel)
oluşmuştur. 21 km. uzunluğundaki bu ada, zaman içerisinde
tam anlamıyla bir mesire yerine dönüşmüştür. Bugün bol yeşil
alanı, parkları, yürüme yoları, spor tesisleri, eğlence merkezleri
ve su sporlarıyla özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı
turistlerin akın ettiği bir ada işlevi görmektedir. Aynı zamanda,
Tuna Adası'nda çeşitli festivaller düzenlenmekte ve dünyanın
pek çok ülkesinden insanların geldiği bu festivaller birkaç gün
sürmektedir. Bu süre içerisinde müzik, yeme-içme hizmetleri
halka ücretsiz olarak sunulmaktadır.

PARKLAR VE
REKREASYON



Viyana’nın toplu taşıma ağı dünyadaki en
iyilerden biridir ve 2013 TripAdvisor verilerine
göre Viyana, “şehirde dolaşma” kategorisinde 37
farklı şehirle karşılaştırılarak birinci seçilmiştir.
Viyana'da ulaşımın %39'u toplu taşıma ile
sağlanmaktadır. Viyana Şehir Hatları (Wiener
Linien) adlı kuruluş kentte toplu ulaşımın
yaygınlaşması ve işletilmesi görevini üstlenmiştir.
Viyana’daki toplam 143 metro, tramvay ve otobüs
hattında 5 binden fazla durak bulunmaktadır.
Geç saatlerde gece seferileri("Nightline")
düzenlenmekte,  cumartesiyi pazara bağlayan ve
resmi tatil günlerinin gecelerinde de metrolar
sabaha kadar çalışmaktadır. Bununla birlikte
Viyana, elektrikli otobüslerinin sayısını arttırarak
otobüs filosunu modernize etmiştir. 2013’te
gerçekleştirilen “sıfır emisyonlu otobüsler” projesi,
hareketlilikte Avustralya Eyalet Ödülü’ne laik
görülmüştür. Ayrıca “quando” adındaki bir
sonraki tramvayın, otobüsün ya da metronun ne
zaman geleceğini bildiren akıllı telefon
uygulaması da çeşitli ödüller almıştır. Wiener
Linien, yılda 900 milyondan fazla yolcu
taşımaktadır. Nüfusun sürekli artmasından
dolayı, iklimi korumak amacıyla, Viyana
Belediyesi toplu ulaşım araçlarının sayısında
sürekli artış yapmakta ve ulaşım ağını sürekli
geliştirmektedir.  

ALTERNATİF ULAŞIM



Şehri kapsayan bütün bölgelerde bisiklet kullanımını
teşvik etmeyi hedefleyen toplam 1246 kilometre bisiklet
yolu bulunmaktadır. Bisiklet kent yaşamında, boş
zamanın dışında da önemli bir yere sahiptir. Viyana’yı
bisikletle gezmek isteyen ancak bisikleti bulunmayanlar,
toplamda 120 Citybike kiralama noktasından bisiklet
kiralayabilir ve iade edebilirler. Bunun için tek yapılması
gereken, bir kez olmak üzere banka veya kredi kartı ile
Citybike kaydı yaptırmaktır. Kiralama işleminin aynı
zamanda kredi kartı ile de yapılabilmesi şehre gelen
turistlerin işini kolaylaştırmaktadır. İlk kayıt ücreti olarak
sadece 1 euro ödenmektedir ve bisikletin kullanıldığı ilk
saat ücretsizdir. Şehrin bir çok yerinde City Bike’ın
terminalleri mevcuttur. Bunların yerleri ve doluluk
oranları canlı olarak web sayfasından kontrol
edilebilmektedir. 

ALTERNATİF ULAŞIM



İklim Koruma Programı  (KLiP Wien)

Viyana Belediyesi, 1999 yılında, şimdiye kadar oluşturulan en kapsamlı çevre programı olan İklim Koruma
Programı’nı  (KLiP Wien) başlatmıştır. KLiP Wien, (1) enerji desteği, (2) enerji kullanımı, (3) kentsel hareketlilik
ve şehir planlaması, (4) tedarik, atık yönetimi, tarım ve ormancılık, doğayı koruma ve (5) halkla ilişkilerden
oluşan 5 faaliyet alanında toplamda 385 bireysel önlemi içermektedir. Viyana Belediyesi, bu program
sayesinde, on yıl içinde 2,6 milyon ton karbondioksit salınımını önleme hedefine 2006 yılında ulaşmayı
başarmıştır. Program, 2009 yılında güncellenerek 2020’e kadar uzatılmıştır. Viyana Belediyesi’nin iklim hedefi
1990 yılına kıyasla karbondioksit emisyonunu 2020 yılına kadar %21 oranında azaltmaktır. Viyana Belediyesi,
aynı zamanda 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş olan ve karbondioksit emisyonunu
azaltmayı hedefleyen Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin (Covenant of Mayors) üyesidir.

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



Ekolojik İş Planı (ÖkoBusinessPlan)

Ekolojik İş Planı, 1998 yılında Viyana Belediyesi Çevre Koruma Dairesi
tarafından başlatılmıştır. ÖkoBusinessPlan kapsamında, işyerlerinde
alınacak önlemlerle işletme masraflarının düşürülmesi ve çevrenin
korunmasının artırılması, çöp, atık oluşumundan kaçınılması, içme suyu
ve hammadde kullanımının azaltılması  ve enerji tasarrufu ile masrafların
düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar, 1041 işletmenin gönüllü
olarak katıldığı 11.000 çevre projesi ve eylemi hayata geçirilmiş ve
gerçekleştirilen çevre uygulamaları sayesinde bu işletmeler, 120 milyon
eurodan fazla tasarruf sağlamıştır.

Ekolojik Tedarik Programı (ÖkoKauf Wien)

‘’Ekolojik düşün, çevre bilinci ile hareket et’’ ilkesiyle yola çıkan Viyana
Belediyesi, iklim korumasını teşvik etmek ve yaşanabilir çevrenin
korunmasına yardımcı olmak amacıyla 1999 yılında Ekolojik Tedarik
Programı’nı (ÖkoKauf Wien) başlatmıştır.  Ekolojik Tedarik Programı
(ÖkoKauf Wien ), temizlik deterjanından ofis malzemelerine, okullardaki
ve hastanelerdeki gıdalardan inşaat malzemelerine, satın alınan tüm mal,
ürün ve hizmetlerin ekolojik kriterlere uygun olarak tedarik edilmesini
sağlamayı hedeflemektedir. ÖkoKauf Wien, Viyana İklim Koruma
Programı’na  (KLiP Wien) dayanmakta ve programın hedeflerine
ulaşmasında önemli bir destek sağlamaktadır. Ekolojik Tedarik Programı
sayesinde Viyana Belediyesi yılda 15.000 ton karbondioksit emisyonunu
azaltmayı ve 1.5 milyon euro tasarruf etmeyi başarmış ve program, Avrupa
Birliği Komisyonu tarafından kaynak verimliliğini teşvik eden en etkili
projelerden biri seçilmiştir.

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



İklim Dostu Alışveriş

Alışveriş alışkanlıklarının iklim üzerinde büyük bir etkisi
olduğunu düşünen Viyana Belediyesi, İklim Koruma
Programı (KLiP) çerçevesinden zararlı karbondioksit
emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak İklim Dostu
Alışveriş girişimini başlatmıştır. Bu kapsamda
gerçekleştirilen faaliyetler, yararlı ipuçları ve mevsimlik
tariflerden, etkinlikler ve bilgi videolarına çeşitlilik
göstermektedir. Hoşçakal Plastik Poşet, Hoş geldin Fairld
kampanyası ile Viyanalılar organik pamuk ve ketenden
yapılan bez çantaları kullanmaya teşvik edilmiştir. ‘Fairld’

bez çantalar, kampanya web sitesi aracılığıyla Viyana
Belediyesi’nden bedava temin edilmiştir. İklim dostu
alışveriş fikrini yaymak amacıyla, Viyanalıların bez
çantalarıyla fotoğraflarını göndermeleri istenmiş ve bu
fotoğraflar kampanyanın web sitesinde yayınlanmıştır.
Ayrıca gazetelerde, bilgi ekranlarında,  internet sitelerinde
ve sosyal medyada kampanyanın reklamı yapılmıştır.
İnsanların iklim dostu alışveriş bilgilerini test edebilecekleri
online iklim testleri hazırlanmış, Fairdl’in ana kahraman
olduğu kısa filmler çekilerek iklim dostu mesajlar insanlara
ulaştırılmıştır. Ayrıca, iklim dostu tavsiyelerin yer aldığı ”99
Akıllı İklim İpuçları”  kitapçığı ve bölgesel ve sezondaki
meyve ve sebzelerin kullanıldığı, daha az etli yemeklerin
bulunduğu İklim Dostu Yemek Tarifleri kitapçığı
hazırlanarak Viyanalıların kullanımına sunulmuştur.

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



Viyana, modern atık değerlendirilmesi konusunda örnek bir şehirdir. Viyana'da plastik, kağıt, cam, metal, ahşap,

tekstil, elektronik atıkların ayrı ayrı toplandığı 400.000'den fazla atık konteyneri ve  4 tane atık yakma merkezi
bulunmakta ve bu sayede geri dönüştürülebilir atıkların tamamı kusursuz bir atık yönetimi çevriminin içine
girmektedir. Viyana’da atıklar, büyük ölçüde enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Önemli bir kısmı
binaların ısıtılması ve soğutulması için gerekli olan enerjinin elde edilmesinde kullanılmakta geri kalan kısmı da
gübre ya da hammaddeye dönüştürülmektedir. Şehrin %70’inin ısınma ihtiyacı çöplerden karşılanmaktadır.
Şehirde yaşayan vatandaşlardan gelen evsel atıkların, hafif endüstriden gelen endüstriyel atıkların ve evsel atık
su arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurlarının yakıldığı atık yakma tesislerinden Fernwärme yakma tesisi,
aynı zamanda şehrin siluetine de önemli bir katkı sunmaktadır. Dünyada eko-mimar olarak nam yapan
Friedensreich Hundertwasser tarafından tasarlanan Fernwärme yakma tesisi, Spittelau bölgesinde Viyana’ya
gelen turistlerin de oldukça ilgisini çekmektedir. 

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



MA 48 Atık Yönetimi Mobil Uygulaması

MA 48 uygulaması, Viyana'da atık yönetimi ile ilgili tüm önemli bilgileri sunmaktadır. Atık yönetimi
bölümlerinin kamuya açık tesisleri, sokak temizliği ve araç filosu uygulamadaki şehir planı üzerinde
kolayca bulunabilmektedir. Uygulamanın takvim kısmında, mobil atık toplama noktalarının bir
sonraki toplama tarihleri yer almakta, uygulamanın ''Atık ABC'' kısmı ise, atıkların doğru şekilde
ayrılması ile bilgiler içermektedir. Uygulama, aynı zamanda Viyana Belediyesi Atıkların Toplanması
ve Değerlendirilmesi, Yol Temizliği ve Temizlik Araçları Parkları Yönetimi Dairesi (MA 48) ile sosyal
medya kanalları aracılığıyla, mail ve arama yoluyla kolay iletişime geçilmesini sağlamaktadır.
Toplamda 13.000'den fazla kişi uygulamayı indirmiştir ve bu sayıya haftada yaklaşık 100 kişi
eklenmektedir. 

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



Sürdürülebilir Viyana

Viyana'da, ekolojik vücut bakımından organik beslenmeye
kadar her şeyin çevre dostu alternatifini bulmak mümkündür.
Viyana, Avusturya'nın en geniş organik çiftliklerine sahip
şehirlerden biridir. 860 hektarın üstünde alan, organik
beslenme için işlenmektedir. Karlsgarten'da sergilerin ve
araştırmaların yapıldığı kırsal tarım bahçeleri bulunmaktadır.
Querbeet'te yabani otların, tohumların ve bitkilerin bulunduğu
etno-botanik çiftlikler yer almaktadır. Çoğunluğu Avusturya'da
üretilen 12.000'den fazla organik ürün, organik dükkanlarda
satılmaktadır. 

Viyana'da moda da sürdürülebilirdir. Çevre yanlısı moda
fuarlarında, organik ve geri dönüştürülmüş pamuktan ve
kumaşlardan yapılmış sertifikalı ürünler bulmak mümkündür.
Viyana bistroları, cafeleri, restoranlarıyla da sürdürülebilirliğe
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Viyana, ayrıca vegan hayat
sürmeyi kolaylaştırmak için hayvansal ürünlerden tamamen
uzak seçenekleri arttırmaktadır. Ulaşımda, çevre dostu olmaya
önem veren "Yeşil Taksi" etiketli eko-taksi uygulaması
mevcuttur. Aynı zamanda Viyana, çevresel sembolünü 1996
yılında oluşturmuştur ve bu turizm sektöründe dünyadaki ilk
eko-etiketli semboldür.  Viyana'nın 118 ticari işletmesi eko-

turizm logosuna sahiptir. Bu işletmeler etkili enerji kullanımı,
gereksiz atıktan kaçınma, ekolojik satın alma ve temizleme
noktasındaki çabalarıyla Viyana'daki yaşam kalitesinin
arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

ÇEVRE VE EKOLOJİ
POLİTİKALARI



Viyana, yaşam kalitesi, alt yapı ve yenilik konusunda
dünyanın en başarılı şehirleri arasında yer almaktadır.
Mart 2011’de Viyana Belediye Başkanı, 2050’ye kadarki
süreçte, belediye yönetiminin yetki sahibi olduğu tüm
alanlarda, yardımcı ve yapısal bir çerçeve kuracak
uzun vadeli bir strateji programı olan Smart City
Wien'i (Akıllı Kent Viyana) halka duyurmuştur.
Programın ana hedefi, Viyana'nın tüm sakinleri için
en iyi kalitede yaşam sağlanırken aynı zamanda
kaynak tüketiminin en aza indirgenmesidir.

Program; nüfusun geliştirilmesi, çevre, yönetim,

ekonomi, enerji ve hareketlilik alanlarında belediye
yönetimi içindeki ve dışındaki tüm paydaşların genel
danışma gruplarına ya da belli konulara odaklanan
gruplara katıldığı bir süreç oluşturmayı, kısacası
Viyana’nın geleceğini birlikte belirlemeyi
hedeflemektedir. Bu amaçla paydaşların katıldığı 3
forum yapılmıştır: “Akıllı Enerji Vizyonu 2050”,  “2020
ve Sonrası İçin Yol Haritası” ve “2012-2015 Eylem
Planı”.  

Smart City Wien projeleri, en son teknolojiyi
kullanarak, yüksek ekolojik standartlara uygun olarak,

sosyal bir sorumluluk şeklinde ve mümkün olan en
yüksek yurttaş katılımı ile tamamlanmaktadır.

SMART CİTY WIEN



Smart City Wien programının amaçları; (1) Avrupa Birliği’nin iklim koruma hedeflerine ulaşılmasının bir sonucu
olarak emisyonları (CO2, sera gazı vb.) önemli ölçüde azaltmak, uzun vadede sıfır emisyonlu binalar üretmek,

(2) önemli ölçüde enerji tüketimini azaltmak ve 2020 yılına kadar yeni ve var olan binalarda sıfıra yakın enerji
standartlarına ulaşmak, (3) önemli ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, (4)

kaynakların (enerji, su) duyarlı bir şekilde kullanılması konusunda halkı bilinçlendirmek, (5) vatandaşlara
süreçte aktif bir rol vererek salt tüketiciden üreten tüketiciye dönüştürmek, (6) çok yönlü ulaşım sistemlerini
teşvik etmek, önemli ölçüde toplu taşıma ağını geliştirmek ve bireysel olarak motorlu araçlarla sağlanan
ulaşımı azaltmak, (7) Viyana’yı örnek bir çevre dostu kent ve Avrupa’nın araştırma ve teknoloji kenti olarak
konumlandırmaktır. Bu çerçevede bir dizi proje hayata geçirilmiştir.

SMART CİTY WIEN



Yurttaşlara Ait Güneş Enerji Santralleri: Herkes İçin Güneş Enerjisi

Viyana Belediyesi, iklimin korunması için gerekli olan ve fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldıran
güneş enerjisi kullanımı son derece desteklemektedir. Viyanalılar, toplum destekli güneş enerjisi
santrallerine yatırım yaparak yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine katılma imkanına sahiptirler.
Yurttaşlar panellerin 950 euro'ya tamamını 475 euro ise yarısını satın alabilirler. Wien Energie, güneş
panellerini bireysel müşterilerden kiralamakta, böylece yurttaşlar kendi yatırımlarının yıllık karının
%3,1'ini kira olarak almaktadır. Bu anlaşma 25 yıl sonra sona ermekte ve Wien Energie başlangıçtaki
yatırım tutarlarını yurttaşlara iade ederek panelleri geri satın almaktadır.

4 Mayıs 2012 tarihinde, 2.100 fotovoltaik modülün yer aldığı ilk yurttaş güneş enerjisi santrali açılmıştır.
Leopoldau ve Donaustadt'da yer alan ilk iki yurttaş güneş enerjisi santralinin tüm güneş panelleri tek
bir hafta içinde satılmıştır. Daha sonra Simmering ve Liesing ilçelerinde 2 güneş enerji santrali daha
açılmıştır. Geleneksel enerji üretimi ile karşılaştırıldığında güneş enerjisinden yararlanan bu santraller
yılda yaklaşık 800 ton korbondioksit emisyonunu azaltmaktadır. Wien Energie, toplam elektrik
üretiminde yenilenebilir enerjinin payının, 2030 yılına kadar %50 olmasını hedeflemektedir. 

Smart City Wien
 Projeleri



Ekolojik Tramvay

Sponsorluğu Avusturya Araştırma Tanıtım Ajansı tarafından sağlanan Ekolojik Tramvay Projesi, New
Energies 2020 adlı büyük çaplı bir projenin bir parçasıdır. Ekolojik Tramvay Projesi ile, ultra alçak
zemine sahip tramvaylarda enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yolcuların konforunun
arttırılması hedeflenmektedir. Gerçekleştirilen testlerle, araçtaki klima sistemlerinin hava giriş
sıcaklıkları ile yolcuların oluşturdukları ısı ve nemin etkileri takip edilirken, akıllı kontrolörler, ısıtma
veya klima sisteminin kısa sürede devreye alınıp alınmaması gerekliliğini sezgisel bir yöntemle
değerlendirmektedir. Bu ölçüm, enerjiden büyük oranda tasarrruf sağlarken, gelinen noktada
çevrenin korunmasına büyük katkı sağlamaktadır. Ecolojik Tramvay Projesi kapsamında
gerçekleştirilen testler, Viyana’daki tramvay işletmecisi Wiener Linien’in yılda 3 bin MWh’yi bulan
miktarda tasarruf potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Küçük bir kasabanın yıllık toplam
elektrik tüketimine denk olan bu kazanım sayesinde her yıl 600 tonluk karbondioksit emisyonunun
önüne geçilmektedir.  

Smart City Wien
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Stadthalle Butik Otel

Stadthalle Butik Otel, sıfır enerji tüketime sahip ilk otel olarak tasarlanmıştır ve otel projesinin
maliyetinin üçte biri Viyana Belediyesi tarafından karşılanmıştır. 130 m2 güneş paneli, 93 m2
fotovoltaik panel ve su kaynaklı ısı pompası ile birlikte otel, ihtiyacı olan enerjiyi kendi üreten bir pasif
ev olarak işlev görmektedir. Yeraltı suyu tuvalet sifonlarında ve bahçe sulamalarında kullanılmak için
toplanmaktadır. Otelin karşısında 2 elektrik dolum istasyonu konumlanmıştır. 38 odanın tamamında
LED ve enerji tasarruflu lambalar kullanılmıştır. Çevre dostu ve sürdürülebilir turizm anlamında
Viyana'da lider durumda olan Stadthalle Butik Otel, 2009'da Avrupa Birliği eko-etiketi ve Viyana Çevre
Ödülü'nü kazanmıştır. Karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağlayan otel, Avusturya İklim
Koruma Ödülü'ne laik görülmüştür. Bisiklet ya da trenle otele gelen sürdürülebilirlik ve çevre dostu
misafirler %10'luk yeşil indirimden yararlanmaktadır.  

Smart City Wien
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Araçsız Konutlar

Kentin ilk arabasız yerleşim kompleksi toplam 244 kiralık
dairesiyle birlikte 1999 yılında açılmıştır. Araçsız Konut Projesi,
araba sahibi olmadan yaşamak isteyen kent sakinleri için bir
önemli bir alternatif sunmaktadır. Araçsız Konutlar'da oturmak
için kira sözleşmesi imzalayan Viyanalılar, aynı zamanda araba
sahibi olmayacaklarını da taahhüt etmiş olurlar. Bu yüzden ulaşım
için yürümek, bisiklete binmek ya da toplu taşımayı kullanmak bir
kuraldır. Bunlar haricinde, ihtiyaç duyulduğu durumlarda araç
paylaşım uygulamalarının kullanılabilmesi söz konusudur.
Azaltılmış garaj alanlarından tasarruf edilen kaynaklarla sosyal
tesislere, alternatif bina teknolojilerine, ortalamanın üzerinde
peyzaja ve çok sayıda bisiklet standına yatırım yapılmıştır.  

Bisiklet Şehri

Bisiklet Şehirleri, şehir merkezine birkaç dakika uzaklıkta, metro
istasyonlarına ve kent parklarına yakın yerlerde
konumlanmaktadır. Bisiklet kullanıcılarını teşvik ederek araba
kullanımını azaltmayı amaçlayan sosyal konutların yer aldığı
Bisiklet Şehirleri'nde araç park alanlarından tasarruf edilerek
bisikletlerin park edilebileceği depolar, bisiklet tamir merkezleri
ve bisikletini dairesine götürmek isteyenler için geniş asansörler
yapılmıştır. Araçsız ve bisiklet dostu konutlar Viyana'da oldukça
başarılı olmuştur. Bu nedenle belediye, Akıllı Şehir konsepti içinde
özel şirketlerle yeni çözümler aramaktadır. Tamamen bir bisiklet
şehri olarak tasarlanan Eski Nordbahnhof'un (kuzey istasyonu),

2025 yılında 22.000 kent sakini için 10.000 daire sunan yeni bir
yerleşim alanı haline getirilmesi planlanmaktadır.  

Smart City Wien
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Açık Veri

E-devlet ve açık veri konusunda Avrupa'da öncü durumda olan
Viyana Belediyesi, kendi internet sitesi wien.at üzerinden
kapsamlı bir dijital bilgi hizmet platformu sunmaktadır. Wien.at,
etkinlikler, toplu konut, ekolojik veri, bütçe detayları ve e-devlet
konusunda bilgiler sunan yenilikçi bir uygulamadır. Bu online
platformun ingilizce, türkçe, boşnakça/sırpça/hırvatça seçenekleri
mevcuttur. Wien.at uygulaması evrensel olarak tasarlanmıştır ve
çeşitli mobil cihazlarda kullanılabilmektedir. Yorumlar, şikayetler
ve teknik arızalarla ilgili bilgi (bozuk bir trafik lambaları gibi)
fotoğraf ve video yüklenen online form aracılığıyla mevcut
noktadan anlık olarak iletilebilmektedir.

Viyana online şehir haritası wien.at kullanıcılarının favorilerinden
biridir. Online şehir haritasında, sokaklar ve caddeler,  belirli
adresler ve tesislerin isimleri aranabilmektedir. Ayrıca toplu
taşıma, mevcut trafik durumu, en yakın müze, okul, hastane gibi
bilgilerde haritada mevcuttur.

Viyana Belediyesi, aynı zamanda halkın, veri korumasına tabi
olmayan kent verilerine, açık ve şeffaf bir şekilde erişimini
sağlayan açık yönetim verileri polikasına sahiptir. Coğrafi verilerin,

trafik verilerinin, ekoloji verilerinin, bütçe verilerinin ya da
istatistiki verilerin yer aldığı hizmet, şeffaf ve katılımcı bir
yönetimin altını çizmektedir. 

Smart City Wien
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ENTEGRASYON
POLİTİKALARI

Viyana Belediyesi Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (MA 17), çok farklı etnik ve kültürel kimliklere sahip insanlardan
oluşan Viyana halkı için eşit fırsatlar oluşturulmasına ve insanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamasına yardımcı
olacak faaliyetlerde bulunmaktadır. 14 farklı etnik kökenli çalışanıyla 23 farklı dilin konuşulduğu birimde, kadın ve erkek
çalışanların sayısı eşittir. Birim, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi stratejiler ve başarılı uygulama örneklerinin
toplanarak incelenmesi, alanda yapılan çalışmaların derlenerek değerlendirilmesi, diğer şehir ve ülkelerle deneyim
paylaşımının gerçekleştirilmesi ve Viyana için bir gözlem sisteminin oluşturulması gibi çalışmaların yanı sıra bütün
vatandaşlar için profesyonel ve bireysel hizmetlerin farklılık gözetmeksizin verilebilmesi için pilot projelerin
uygulanması ve farklılık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalarda bulunmaktadır. Entegrasyona yönelik
olarak ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi, entegrasyon uygulamalarının planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi
ve değerlendirilmesi ile entegrasyon projelerine fon sağlanması yoluyla farklı gruplar arasında işbirliği, dayanışma ve
hoşgörünün geliştirilmesi, birlikte yaşama kültürünün oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. 



Start Wien

Start Wien

Viyana kent yönetiminin aldığı entegrasyon önlemlerinin odak noktasını, yeni gelen kadın ve erkek
göçmenler için yaptığı geniş çaplı bir başlangıç yardımı oluşturmaktadır. Entegrasyon ve Çeşitlilik
Dairesi (MA 17) bu başlangıç yardımını 01 Ekim 2008 tarihinden bu yana "Start Wien" projesi
çerçevesinde vermektedir. "Start Wien", Viyana'ya yerleşmeye ek olarak, Viyana kent yönetimince
 hazırlanan 'hoşgeldin paketinin' bir parçasıdır. Bu hoşgeldin paketi; birlikte yaşamanın kuralları,
Avusturya'nın okul ve sağlık sistemi, Viyana'daki iş ve konut piyasası ile ikamet kuralları konusunda
anadilde verilen konferansları kapsamaktadır.Bu proje; tamamen yeni, bireyin tam ihtiyaçlarına
göre düşünülmüş bir destek hizmetidir.Bu projenin temel özelliği , başlangıç koçluğu, danışmanlık,
bilgilendirme gibi bütün hizmetlerin, yeni gelen göçmenlerin anadillerinde sunulmasıdır.
Başlangıç danışmanlığı, yeni göçmenlerin somut ihtiyaçlarına uygun, tamamen  bireysel bir
hizmettir. "Start Wien" bağlamında yapılan bir saatlik ilk görüşme 24 dilde gerçekleştirilmektedir.
Yeni göçmenlere bu ilk görüşmede "Viyana Eğitim Kartı" (Bildungspass) ile "Viyana Lisan Çeki"
verilmekte, uygun Almanca kursları bulmalarında yardımcı olunmakta ve Viyana'daki ilk dönemleri
için tavsiyelerde bulunulmaktadır.



Viyana Eğitim Kartı

Başlangıç danışmanlığı çerçevesinde yeni gelen her göçmene bir
"Viyana Eğitim Kartı" (Bildungspass) verilmektedir. Bu belge aynı
zamanda 150 ya da 300 euro'luk "Viyana Lisan Çeki"ni de
içermektedir. Bu belge, kurumların ve resmi makamların
ortaklaşa hazırladıkları ve yeni göçmenler için önemli olan,

kendine özgü bir belgedir. Entegrasyon için önemli olan tüm
eğitim önlemleri bu belgeye işlenmektedir. Böylece, hangi
adımların atıldığı ve bundan sonra atılacak hangi adımların
anlamlı olacağı bir bakışta rahatça görülmektedir. Eğitim için
alınan önlemler arasında örneğin; Almanca kursları, diğer
eğitimler ve katılınan bilgilendirme günleri bulunmaktadır.

Viyana Lisan Çekleri

Entegrasyon Sözleşmesi 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren  yeni
gelecek göçmenlerin  ilk ikamet ünvanının Göç Dairesi
tarafından düzenlenebilmesi için A1 düzeyinde Almanca
öğrendiklerini kanıtlamalarını  öngörmektedir.  Bu kişiler ilk
ikamet ünvanını edindikten sonra Avusturya’ya gelişlerinden
itibaren iki yıl içinde de A2 düzeyinde  Almanca öğrendiklerini
kanıtlamalıdırlar. Yasaya göre 5 yıl Avusturya’da oturulmasından
ve Entegrasyon Sözleşmesinin yerine getirilmesinden sonra
süresiz ikamet ünvanını elde etmek için B1 düzeyinde Almanca
öğrenildiğine dair bir belgenin sunulması zorunludur.
Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (MA 17) göçmenleri bu konuda
Viyana Lisan Çekleri’yle desteklemektedir.

Start Wien



Viyana Diller Uygulaması

Sekiz dilde 5.000 sesli veri dosyasıyla Viyana Diller Uygulaması, günlük yaşamın birkaç sözcükten oluşan
ifadelerinin hızlı ve kolay bir şekilde her yöne tercümesini ve de bunların doğru telaffuz edilmesini sağlar.
 Uygulama Viyana'da konuşulan dillerin çeşitliliğini yansıtmaktadır. Boşnakça, Almanca, Hırvatça, Kürtçe,

Lehçe, Romence, Sırpça ve Türkçe dillerinde kelimeler ve deyişler dinlenebilir ve e-posta veya kısa mesaj
servisi ile gönderilebilirler. Buna ek olarak önemli bayram ve tatil günlerinin gösterildiği ve açıklandığı
kültürlerarası takvim de bulunmaktadır.

Ana Dilde Okuma Gönüllüleri

2013 yılının bahar aylarında Viyana'da “ana dilinde okuma gönüllüleri” adlı bir proje başlatılmıştır. Bu proje
kapsamında, okullarda, kütüphanelerde ve çeşitli gençlik kuruluşlarında gönüllü olarak çocuklara ana
dillerinde kitap okuyacak Viyanalılar görev almaktadır. Okuma gönüllüleri, bu proje kapsamında Entegrasyon
ve Çeşitlilik Dairesi (MA 17) başta olmak üzere Viyana Şehri Okul Müfettişliği ve de Viyana Kütüphanleri’nin
yardımlarıyla teşvik edilmektedirler.

Viyana‘ya Göçün Tarihi Koleksiyonu

"Göçmenlik Koleksiyonu" ("Migration sammeln") projesi, Viyana Belediyesi ve Viyana Müzesi tarafından hayata
geçirilmiştir. 2016 yılı ortalarına kadar, 60'lı yıllarda ülkeye getirilen "konuk işçilerin" günümüze kadar süren
göç serüvenine ilişkin objelerinin toplanması için çalışmalar yürütülecektir. Hedef, kentin yakın tarihinin
önemli bir kesitini oluşturan bu döneme ışık tutmak ve bu kuşağın tanıklıklarını korumaktır. Koleksiyon için
göçmenliğin tarihini yansıtan ve Viyana kentinin toplumsal gelişimine etkisini gösteren obje ve fotoğraflar
toplanmaktadır. Ayrıca "anlatı kahveleri" adı altında etkinlikler öngörülmektedir. Buralarda karşılıklı göç
hikayalerinin anlatımı ve koleksiyon için obje toplama stratejilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Viyana Belediyesi, daha iyi bir birlikte yaşamı amaçlayan tüm faaliyet ve girişimleri desteklemekte ve teşvik
etmektedir. Bu amaçla, ilçe ve mahalle bazında çeşitli ve pek çok sayıda dernekle işbirliği yapmaktadır.
Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (MA 17), mahalle sakinlerinin, derneklerin ve girişimlerin birbirleriyle
buluşmalarını teşvik eder, mahalle şenliklerini başlatır, düzenler ve onlara eşlik eder, Birinci hedef, saygıya dayalı
bir komşuluk ve böylece yaşam kalitesinin daha iyi bir düzeye getirilmesidir. Bu amaçla ortak faaliyetler, ilişkilerin
geliştirilmesi ve karşılıklı tanışma ve görüşmeler için fırsatlar yaratılması sağlanmaktadır. Ottakring Yaz
Toplantıları, Simmering Kadınlar Şenliği vb. kültürlerarası komşu buluşmaları ve mahalle şenliklerine örnektir.

Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesinin (MA 17) bölge merkezi ekipleri, tüm Viyanalılar için yerinde çalışma
yapmaktadır. Bölge merkezleri il, ilçe ve semtlerde birlikte yaşamanın daha iyi bir düzeye gelmesini teşvik eder,
semt sakinlerinin birlikte yaşama ilişkin fikir ve önerilerini alır ve soruları yanıtlarlar. Bölge merkezi çalışanları,
fikirlerin ve önerilerin hayata geçirilmesinde danışma hizmeti sunar ve destek verirler. 

Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (MA 17) tarafından "Sen de katıl - Viyana senin için, sen Viyana için" sloganıyla ister
uzun süredir burada yaşasın ister sonradan buraya gelmiş olsun Viyanalılar arasındaki iletişimi teşvik amacıyla
yapılacak etkinlikler desteklenmektedir. Viyananın bütün sakinleri, ister genç ister yaşlı, ister göçmen kökenli, ister
değil bu etkinliklere katılabilirler. Ortak şehirde birarada yaşamın zenginleştirilmesine dair fikirleri olan Viyanalılar,
bunu MA 17´nin desteği ile gerçekteştirme imkanına sahiptirler. MA 17´nin desteği, fikir bulma, danışma, planlama,

hayata geçirmeden, masrafları karşılamak üzere verilebilen maddi yardıma kadar çeşitlilik göstermektedir.

Bir Arada Yaşam
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