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BRISTOL

KENT PROFİLİ



Coğrafya ve
Demografi

Büyük Britanya adasının güneybatısında yer alan Bristol kenti, kireç taşı bakımından zengin bir alan olan Mendip
Tepesiyle ülkenin "sıradışı doğal güzellik alanları"ndan biri olarak tescillenen Cotswolds bölgesinin arasında, Bristol
Körfezi'ne dökülen Avon Nehri üzerine kuruludur. Nehir, kentin adını taşıyan ve idari bir karşılığı olmamakla birlikte
yaygın kullanıma sahip Büyük Bristol boyunca uzanmaktadır. Nehir, bölgenin coğrafi yapısını derinden
etkilemiştir. Kentin önde gelen anıtsal yapılarından olan Clifton Asma Köprüsü bu nehirin üzerindedir.  Kent, engebeli
bir arazi üzerinde kuruludur. Bristol kentinin kentsel yerleşim alanı 110 km2 olmakla bilirlikte, Büyük Bristol
metropoliten alanı, 1000 km2'den daha geniş bir alana yayılmaktadır. Büyük Bristol, en geniş tanımlamasıyla, Bristol
kenti, Güney Gloucestershire, Kuzey Somerset ile Bath ve Kuzeydoğu Somerset idari bölgelerini kapsamaktadır. Büyük
Bristol'ın sınırları kentsel yerleşimin olduğu alanla sınırlı ya da eski Avon Kontluğu'nun sınırları düşünülerek farklı
şekillerde tanımlanabilmektedir. Adanın güneybatısında kurulu bir kent olarak ülkenin en ılıman kentlerinden biri olan
Bristol'ın yıllık ortalama sıcaklık değeri 10.5 °C'dir.  Kent, Bath'e 22 km, Cardiff'e 70 km, Southampton'a 104 km,

Birmingham'a 124 km, Londra'ya 190 km uzaklıktadır. 20. yy'ın başından 1970'li yıllara değin nüfusu aşamalı olarak artan
kent nüfusu sonraki süreçte daha değişken bir seyir izlemiştir. Bristol, 110 km2‘lik bir alanda, 2015 yılı verilerine göre,

442,500 kişinin yaşadığı bir kentken, 144.4 km2'lik bir alana sahip olan Bristol kentsel alanında, 2013 verilerine göre,

617,000 kişi yaşamaktadır. Yüzölçümü 1332.74 km2'ye ulaşan Büyük Bristol'ın toplam nüfusu ise bir milyonu aşmaktadır.
 



İdari Yapı

Bristol şehrinin idari yapısı, seçim bölgeleri esas alınarak düzenlenmiştir. Batı
(West) Bristol, Doğu (East) Bristol, Güney (South) Bristol ve Kuzeybatı
(Northwestern) Bristol adlarını taşıyan seçim bölgeleri, kendi içlerinde sınırları
belirlenmiş 35 mahalleye ayrılmaktadır. Mahallelerin şehir meclisindeki temsili bu
idari düzene göre yapılmaktadır.

Meclis [idari] mahalleleri (council wards) adını taşıyan bu yapılar haricinde, idari
sınırı bulunmayan ve bir kısmı iç içe geçen çok sayıda semt niteliğinde mahalle
bulunmaktadır.

Bristol'da, mahalleler arasındaki etkileşimi ve işbirliğini arttırmak amacıyla
oluşturulmuş 14 mahalle ortaklığı (neighbourhood partnerships) bulunmaktadır. 

Bristol şehrinin yerel yönetim tarihinde, oldukça farklı ve iç içe geçen düzenlemeler
bulunmaktadır. Kontluk statüsünü 14. yüzyılda, şehir statüsünü 16. yüzyılda kazanan
Bristol'da, şehir meclisi 19. yüzyılda kurulmuştur. 1974-1996 yılları arasında Avon Kontluğu
adlı ayrı bir idari birim altında kategorilendirilen şehir, 1996'dan beri yeniden kontluk ve
şehir olma statülerine kavuşmuştur. İdari olarak, törensel bir kontluk ve tek seviyeli bir
yerel idare bölgesi olan şehir, yürütme açısından üniter bir otoriteye sahiptir. Bu
nedenden ötürü, eğitimden sağlığa, barınmadan yangınla mücadeleye, planlama
araçlarından stratejik planlamaya, yaya ve araç trafiğinden otobanlara, sosyal
hizmetlerden kütüphanelere, rekreasyon alanlarından atık yönetimine, çevre
sağlığından gelir tahsiline pek çok alanda tek yetkili otorite şehrin tek yönetim organı
olan meclistir. 

Bristol şehrinin arması

Bristol'daki 14 mahalle ortaklığı



Siyasal Yaşam

Otuz beş mahallenin bulunduğu şehirde, meclis,
her mahalleden iki kişinin temsilci olduğu, 70
üyeden oluşmaktadır. 1972'de kurulan mecliste
görev süresi 4 yıldır. Şehrin icracı belediye başkanı
(executive mayor) haricinde, meclis toplantılarına
başkanlık eden, partiler üstü, törensel görevi olan
ve şehrin birinci vatandaşı olan bir belediye
başkanı (lord mayor) daha bulunmaktadır. Şehir,
ulusal düzeyde, Avam Kamarası'nda, dört
milletvekiliyle temsil edilmektedir.

Bristol Şehir Meclisi Binası

Bristol Şehir Meclisi Logosu

Geleneksel olarak, çevre ve sürdürülebilir ulaşım konularının önemli olduğu, yerel eylemliliğin güçlü olduğu şehir, hem
yerel hem genel seçimlerde, çoğunlukla sol ve merkez partiler, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, tarafından temsil
edilmektedir. Şehirin dinamik siyasal yaşamının ulusal düzeyde de yansımaları olmaktadır. Bristol Omnibüs Firması'nın
siyah şoför ve kondüktör çalıştırmayı kabul etmemesi üzerine 1963'te yaşanan otobüs boykotu, 1965'te ülke tarihinin ilk
ırklar ilişkileri yasasının çıkmasında etkili olmuştur. Tarihte köle ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan şehir, 2005'te,

geniş kamuoyu desteğiyle, adil ticaret bölgesi haline gelmiştir.

1963 Bristol Otobüs Boykotu Bristol - Adil Ticaret



Şehir Yönetimi

Şehir halkı, 2012'de yapılan referandum sonrasında, önceden meclis tarafından seçilen belediye başkanını doğrudan
seçmeye başlamış; bağımsız aday George Ferguson (eskiden Lib. Dem.) doğrudan halk tarafından seçilen ilk belediye
başkanı olmuştur. Yerel yönetimin sunduğu tüm hizmetler, şehrin sakinleri ve iş insanları için ayrı kategorilendirilmiştir.

Tam Meclis, bütçeyi ve izlenen politik çerçeveyi onaylama ya da reddetme; tüzük değişikliği yapma; izleme,

değerlendirme amaçlı komisyonlar oluşturma hakkına sahiptir.  

Yürütme, belediye başkanı tarafından oluşturulmakta, belediye başkanı ve başkan yardımcılarından oluşmakta ve
kabine (cabinet) olarak adlandırılmaktadır. Mevcut başkanın yaklaşımı, mecliste temsil edilen dört partiden üyeleri de
kabine toplantılarına davet etmek yönündedir. 

Belediye Başkanı,  alınan tüm temel kararların siyasi sorumluluğuna sahiptir. Başkan, bu sorumluluğu, çalışma
alanlarına göre başkan yardımcılarıyla paylaşabilmektedir. Önemli kararlar, başkan tarafından kabine toplantılarında
tartışmaya açılarak alınır. 

Belediye Başkan Vekili (Geoff Gollop), iş değişikliklerinden, kaynaklardan ve bütçenin kontrolünden sorumludur. 

Bristol Belediye Başkanı
George Ferguson

Belediye Başkan Yardımcıları, portfolyo adı verilen farklı çalışma alanlarından
sorumludur. Başkan yardımcıları, aldıkları siyasi kararları, kabinenin onayına sunarlar.
Kabinede, yetki alanı, ulaşım, sanat ve canlandırma hizmetlerini kapsayan Mekandan
Sorumlu Başkan Yardımcısı (Assistant Mayor for Place) (Simon Cook); eğitim ve
sosyal hizmetleri kapsayan İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Assistant Mayor
for People) (Brenda Massey); sağlık, serbest zaman ve spor hizmetlerini kapsayan
Mahallelerden Sorumlu Başkan Yardımcıları (Assistant Mayors for Neighbourhoods)
(Daniella Radice ve Fi Hance) bulunmaktadır.

Komisyonlar, halk güvenliği ve korunmadan sağlığa, insan kaynaklarından ruhsata
değin, başta kabine toplantıları olmak üzere, çoğu toplantı, kamuya açık
yapılmaktadır. Komisyonların toplantı yer ve tarihlerinin duyurusu yapılmaktadır.



Ekonomi

Güneybatı İngiltere'nin en büyük şehri olarak, tarihte ve bugün önemli bir merkez olan Bristol'ın ekonomisi, deniz, liman
ve hinterlandıyla güçlü bir bağa sahiptir. Yirminci yüzyılda, havacılık ve uzay çalışmaları şehir ekonomisine önemli bir
katkı sunmaya başlamıştır. Şehirde, bilişim teknolojileri, finansal hizmetler, turizm ve medya alanlarında da çok sayıda
yatırım bulunmaktadır. 

İngiltere'nin ekonomik açıdan en canlı şehirlerinden biri olan Bristol, konvansiyonel alanların yanı sıra genç ve yenilikçi
bilişim firmalarına ve onu besleyecek bir toplumsal dokuya sahip olduğu için başarılı oluyor. Şehirdeki her beş işten biri
bilgi-yoğun iş olarak kategorilendiriliyor; bu işçilerin donanım, beceri, deneyim ve eğitimlerinin sürekli arttırılması
gerektiğini gösteriyor. Mevcut yönetim, pek çok şehrin aksine, yatırım bölgesini, şehrin merkezine konumlandırıyor; bu
durum girişimciler için uygun bir ekosistem sunuyor. Bu çoğunlukla kentsel merkezlerde iş yapmayı tercih eden ve
yüksek ücretli işçi istihdam eden firmalar için şehri cazibe merkezi haline getiriyor. Şehir yönetimi, her çeyrekte şehrin
ekonomisine, iş gücü piyasasına, ticari ve sanayi alanındaki gelişmeye ilişkin değerlendirmelerin olduğu bir
bilgilendirme raporu yayınlıyor. Şehir yönetimi, 2011 yılında ise kapsamlı bir yerel ekonomi değerlendirme raporu
yayınlayarak, şehrin ekonomik büyümesinin sürdürülebilir olması için neler yapılması gerektiğini, önceliklerin ne
olduğunu tespit ediyor. Şehir yönetimi, aynı zamanda, bölgesel işbilirlikleriyle de bilrikte hareket ediyor. Batı İngiltere
Yerel Girişim Ortaklığı (West of England Local Enterprise Partnership) dahilinde, bölgedeki diğer yerleşim birimleriyle
birlikte, bölgesel kalkınma planları oluşturulmasına, bu planlarla uyumlu yatırımlar yapılmasına katkı sunmaktadır. 



Eğitim

Bir Okul Bul (Find a School) programı, şehir yönetiminin siteside yer alan çevrimiçi kullanım için hazırlanmış olan bir okul
veri sistemidir. Şehir yönetiminin internet sitesi üzerinden, okul başvuruları yapılabilmekte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler
paylaşılmakta ve ebeveynler için yönlendirme ve danışmanlık hizmetinde bulunulmaktadır. Başta devlet okulları olmak
üzere eğitim kurumlarının eğitim-öğretim takvimi ve okullara ilişkin genel bilgilere de yine bu servis aracılığıyla
ulaşılabilmektedir. 

Aile Bilgi Servisi (Family Information Service), ailelere ve evde çocuk bakımı yapan kişilere, dadı, bakıcı, alanda çalışmak
isteyenlere bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunan ücretsiz bir hizmettir.

Çoğunlukla ilkokullara yakın noktalarda
bulunan Çocuk Merkezleri (Children's
Centres), gündüz bakım hizmeti ve erken
dönem eğitimi veren, ailelere doğum
öncesi ve sonrası süreçleri de kapsayacak
şekilde sağlık hizmeti sunan, ebeveynlik
ve aile destek hizmeti sunan, eğitim
alanında ek veya özel ihtiyaçları olan
çocuklara destek sunulmasını sağlayan
bu merkezler, yurttaşlar sisteme kayıt
yaptırdıkları takdirde destek hizmeti
sunmaya başlıyorlar. Sisteme kayıt,
İngilizce dışında, Lehçe, Kürtçe ve
Somalice dillerinde de yapılabilmektedir.
Özel eğitim ihtiyacı ve/ veya erken
yaşlarda engellilik durumlarında, Bu
merkezler, ebeveynlere yönelik olarak,

sosyal destek türleri, vergi kredileri, işe
başlama ve geri dönüş konularında
danışmanlık hizmeti de vermektedir. Broomhill Anaokulu & Çocuk Merkezi



Eğitim

İki Yaş için Ücretsiz Okul Öncesi
Eğitim Programı, bir yıl süren 570 saatlik bir
okul öncesi eğitim programıdır. Haftada iki
günden az, günde altı saatten fazla olmamak
kaydıyla, eğitim programının esnekliği vardır.
Gelir desteği,  gelir endeksli iş arayan
ödeneği, gelir endeksli çalışan ve destek
ödeneği alanlar, 1999 tarihli göç ve iltica
yasasını altıncı kısmı kapsamında olanlar,
emeklilik kredisinin güvence bölümü olanlar,
vergi kesintisi ve vergi öncesinde yıllık
16.190£'dan az geliri olanlar, çalışmayı
bırakınca dört hafta süreyle devam eden
çalışan vergi kredisi alanlar, 2013'te 4 bölgede
pilot uygulaması yapılan ve 2017'de tüm
ülkede uygulamaya geçilecek olan, altı sosyal
destek türünü tek bir başlıkta toplayan genel
krediden (universal credit) yararlananlar iki
yaşındaki çocuklarının ya da bakımını
üstlendikleri çocukların okul ücretinden
muaf olması için başvuruda bulunabiliyorlar.
Ebeveynler, şayet çocuğun bir engeli
bulunuyorsa, çocuk özel eğitime ihtiyaç
duyuyorsa, çocuk koruma planı bulunuyorsa,

bakımı devlet tarafından üstleniliyorsa, gezici
bir aileye mensupsa, özel bir koruma ve
gözetim programı dahilindeyse, ebeveynler
bu programa başvuruda bulunabiliyor. 

Küçük Çocuklu Aileler için
Faaliyet ve Organizasyonlar:
Çocuk Merkezleri'nde
düzenlenenler haricinde, pek
çok farklı merkezde, bebek
ve çocuklara yönelik
etkinlikler düzenlemektedir.
Şehirdeki kütüphanelerin
pek çoğunda, beş yaş
altındaki çocuklara yönelik
olarak Hikaye Zamanı
(Storytime) ve 0-18 aylık
bebek ve çocuklara yönelik
olarak Bebekler için Zıplama
ve Uyak (Baby Bounce and
Rhyme) etkinlikleri
düzenlenmektedir. 1 Büyük
Veritabanı (1 Big database)

adını taşıyan platform, Büyük
Bristol'daki ailelere yönelik
etkinlikleri, bir araya
getirmektedir. Oyun için
Yerler (Places to Play)

adındaki bir başka dijital
platformda ise kentin çeşitli
noktalarındaki açıkhava
oyun alanları bir araya
getiriliyor.



Ulaşım

Hatalı park yapılması halinde, 50 ile 70£

arasında değişen tutarda ceza uygulayan
şehir yönetimi, cezanın yazıldığı tarihten 14
gün içinde ödeme yapılması halinde ceza
tutarında %50 indirim uygulamaktadır. 

Park görevlilerinin hangi konularda yetki
sahibi olduğu, park cezalarının nasıl
ödenebileceği, çekilen araçlara, gün içinde
bakım onarım çalışması olan yollara ilişkin
bilgilere çevrimiçi olarak ulaşılabilmektedir. 

Bristol'daki otomobil, motosiklet, otobüs,
motokaravan ve engelli park
alanları; elektrikli araç şarj ünitelerinin
bulunduğu noktalar; araç paylaşım noktaları
haritalandırılarak şehir sakinlerinin erişimine
sunulmuştur. Park ödemeleri, cep telefonu
aracılığıyla da yapılabilmektedir. 

2015'te Avrupa Yeşil Başkent
Ödülü'nü alan Bristol, ulaşım
sistemini daha etkin ve
sürdürülebilir hale getirmek
için belirli hedefler
belirlemiştir:

1. Bristol'ın toplu ulaşım ağını
geliştirmek

2. Çocukların daha etkin ve
sürdürülebilir seyahat
etmesini desteklemek

3. Çalışanlar için esnek ve
sürdürülebilir seyahat
seçenekeleri oluşturmak

4. İyi bağlantılandırılmış ve
güvenli bir yürüyüş ve
bisiklet ağı oluşturmak

5. Sürdürülebilir ulaşımı
herkes için kolay ve keyifli bir
seçenek haline getirmek

6. Meskun alanlardaki
sokakları iyileştirmek için
halkla birlikte çalışmak

Bristol'da İyi Ulaşım için Bir Plan

7. Düşük emisyonlu araçların
kullanımını arttırmak

8. Yollardaki ağır araç sayısını azaltmak

9. Bristol için yaşayan bir kalp gibi
çalışan bir ulaşım ağı oluşturmak

Bu hedefleri gerçekleştirmek adına
aralarında Bristol şehir yönetiminin de
bulunduğu yerel ve ulusal ortaklarla
birlikte çalışmaktadır. 



Ulaşım

Bir inşaat çalışması ya da etkinlik
sebebiyle geçici olarak trafiğe
kapatılacak yollar için, şayet
yürütülen çalışma planlıysa ve tek
bir yol için başvuruda
bulunuluyorsa başvurunun
değerlendirilmesi en az 6 hafta,

birden fazla yol için başvuruda
bulunuluyorsa en az 6-8 hafta
sürmektedir. İmar çalışmaları ve
kamu hizmetleri ve benzeri
nedenlerle yapılan bu
düzenlemenin başvuru ücreti 1.770£

olup her ilave yol için 695£ daha
talep edilmekte ve azami uygulama
süresi 18 ayla sınırlandırılmaktadır. 

Planlanmamış ya da kısa süreli
inşaat işleri için (kanalizasyon
çalışması vb.) azami 5 gün süreyle
olmak üzere, 480£ başvuru ücreti
karşılığında bekleme süresi
olmaksızın işlem yapılmaktadır. 

Kaldırımların kapatılması için her
altı ay için 131£'luk bir başvuru ücreti
talep edilmekte, azami 18 ay kadar
verilebilecek izin için en az 1 haftalık
bir değerlendirme süreci
olmaktadır. 

Başvuru ücreti ve süre
kısıtlaması olmayan
portatif trafik lambaları
uygulaması için bir hafta ve
geçici trafik işaretleri için iki
haftalık bir inceleme süresi
bulunmaktadır. 
Engelliler ve Kıdemli
yurttaşlar için otobüs biniş
kartının ücretsiz olduğu
Bristol'da, tek başına
seyahat edemeyen kişilere
refakat edenler için de
ücretsiz biniş kartı
düzenlenmektedir. Öğrenci
kartı uygulaması ise 16
yaşından küçük öğrencileri
kapsamaktadır.

Önemli bir liman şehri olan Bristol'da gemilerin
yanaşma ve demirleme izinlerinden Bristol
Limanı'ndaki tesislere, denizciler için atık yönetimi
bilgilendirmesinden rıhtımda düzenlenen su
sporlarına, hava durumundan güvenlik bilgilerine,

köprü geçiş izinlerine değin çok sayıda bilgiye telefon,

internet üzerinden, yazılı kaynaklardan veya
doğrudan yetkili personelden ulaşılabilmektedir. 

Bristol Şehir Meclisi, Büyük Bristol'da yer alan Bath ve
Kuzeydoğu Somerset, Kuzey Somerset ve Güney
Gloucestershire şehir meclisleriyle birlikte 2011-2026
dönemi için III. Ortak Yerel Ulaşım Planı'nı (Joint
Local Transport Plan 3  2011 to 2026) hazırlamıştır. 

Kentin ulaşım planı yapılırken, on
yıl içerisinde, on yaşındaki bir
çocuğun, tek başına, yürüyerek
güvenle okula gidebilmesi
hedeflenmektedir.



Yürüyüş ve
Bisiklet

Yürüyüş rotalarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ve
haritaların olduğu, mürur hakkının olduğu
alanların ayırca belirtildiği ve bu hakkın
uygulanması gerektiği yerlere ilişkin yurttaş
taleplerinin iletilebildiği Bristol'da Sağlık için Yürü
(Walk for Health) adında bir de kampanya
başlatılmıştır. Belirli noktalar arasındaki mesafenin
hesaplandığı ölçülmüş yolları olan kentte, eğitimli
grup liderlerinin olduğu yürüyüş turları
düzenlenmekte, isteyen kişilerin gönüllü yürüyüş
grubu lideri olması için eğitim verilmektedir.
Böylelikle daha fazla kişiye ulaşılabilmektedir.

Kentte mayıs ayında, ülkenin en büyük Yürüyüş
Festivali (Walk Fest) düzenlenmektedir.

Kentte yürümeyi daha kolay, güvenli ve keyifli hale
getirmek için okullar, işverenler, gönüllü
organizasyonlarla birlikte 10 yıllık Bristol Yürüyüş
Stratejik Planı hazırlanıyor. 

Bisikletle ilgili etkinlikler konusunda zengin bir programa sahip olan kent, Birleşik Krallık'ın ilk bisikletli şehir (cycling
city) ünvanına sahiptir. Dağ bisikleti sürücüleri için ayrı, serbest zaman faaliyeti olarak yapılan bisiklet turları için ayrı
haritalandırmalar bulunmakta, bisiklet tamircileri, kiralama ve paylaşma noktaları bu haritalarda yer almakta ve
güncellenerek çevrimiçi erişime açık tutulmaktadır. Yerel bisiklet kulüplerinden ikinci el bisikletçilere, güvenlik
önlemlerinden bisikletli etkinliklere değin pek çok farklı konudaki bilgiye Büyük Bristol resmi bisiklet internet sitesi olan
Bisikletle Daha İyi'de (Better by Bike), ayrıca öğretmen ve ebeveynlere yönelik de bilgilendirmeler yer almaktadır. Şehir
yönetiminin resmi internet sitesinde, bir bisiklet sürücüleri forumu da bulunmaktadır. 



Sokaklar

Halka açık etkinlik ve sokak partileri için azami iki gün, sokakta oyun
oynamak için en fazla bir yıla kadar haftada bir gün, herhangi bir
başvuru ücreti ödenmeden sokaklar kapatılabilmektedir. En az altı
hafta süren bir başvuru inceleme süreci olmaktadır. Halka açık
etkinlik ve sokak partileri için bir de yerleşim yeri izin lisansı almak
gerekmektedir.

"See No Evil" adlı sokak sanatı açıkhava partisi

Bristol'da düzenlenen bir Dışarıda Oynamak (Playing Out)
etkinliği

Dini geçitler ve gösteri yürüyüşleri için sokağın
kullanılması için başvuru ücreti bulunmazken, en
az iki haftalık değerlendirme süreci bulunmakta ve
şehir yönetimi trafik birimine bildirimde
bulunulması gerekmektedir. 

Bristol Park Caddesi'nde kurulan su kaydırağı



Kütüphane ve
Arşiv

Tümüyle çevrimiçi erişime açık olan Bristol kütüphane sistemine kayıt olunduğunda, gerekli tüm işlemler - ödünç alma,

süre uzatma, iade vb. - yapılabilmektedir. Şehir yönetiminin işlettiği toplam 28 kütüphanenin bulunduğu kentte,

kütüphaneleri kullanamayan kişilere yönelik, gönüllüler ile yürütülen, Evde Kütüphane Servisi (At Home Library Service)

bulunmaktadır. Başta engelli kullanıcılar olmak üzere kütüphane kaynaklarından daha kolay yararlanılmasını sağlamak
üzere, "Microsoft Ease of Access" erişilebilirlik araçlarına sahip - ekran klavyesi, dil seçenekleri, büyüteç vb. - genel
kullanıma açık bilgisayarlar bulunmaktadır. Reçeteli Kitaplar (Books on Prescription) adını taşıyan uygulama ise, sağlık
çalışanları tarafından seçilen ve stresten öfkeye, depresyondan endişeye, fobilerden demansa geniş bir yelpazede akıl ve
ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yardımcı olacak kitaplarla oluşturulmuştur. Kütüphanelerin yetişkin, genç
yetişkin ve çocuklara yönelik okuma grupları haricinde, okuma becerisini etkileyen herhangi bir rahatsızlıktan - disleksik
kişiler ya da bilişsel bir rahatsızlığı olanlar vb. - dolayı basılı materyalleri kullanmayanlara yönelik olarak okuma grupları
da bulunmaktadır. Bunlar dışında, oyun okuma grubu gibi tematik gruplar da bulunmaktadır. Bristol kütüphaneleri aynı
zamanda farklı mekanlarda oluşturulan enformal okuma gruplarını da desteklemekte ve düşük bir ücret karşılığı, sekiz
haftaya değin uzayan sürelerle, gruplara ödünç materyal verebilmektedir. Hikaye Zamanı (Storytime) etkinliğinde ve
düzenlenen diğer etkinliklerde gönüllü çalışılabilmektedir. Kütüphanelerin belirli kaynaklarına, gazete arşivleri, bazı
referans kitaplar, aile soy kütüğü arşivi, e-kitap uygulaması, dijital ortama aktarılmış bazı özel koleksiyon ve arşivlere 24
saat çevrimiçi erişim sağlanmaktadır. 

Bristol Merkez
Kütüphanesi'nin
kuruluşunun 400.

yılı dolayısıyla
oluşturulan ve
400 kitaptan
oluşan Kitap
Kovanı (Book
Hive) adlı
enteraktif
enstalasyon
çalışması



Kütüphane ve
Arşiv

Bristol Kütüphanelerinde, genel kullanıma açık
200'den fazla bilgisisayar bulunmakta ve
bilgisisayar kursları verilmektedir. Film
koleksiyonu 55.000 DVD'yi, müzik koleksiyonu
ise 70.000 CD'yi kapsayan Bristol
Kütüphaneleri'nin kullanıcılarının 36.000'den
fazla CD'yi kapsayan Naxos Müzik
Kütüphanesi'ne de erişimi sağlanabilmektedir.
Kütüphanelerde e-kitap, sesli kitap uygulamaları
bulunmaktatır. Çevrimiçi kullanıma yönelik ve
basılı gazete, dergi ve süreli yayınlar arşivi
bulunan kütüphanelerde ayrıca LGBTİ film ve
kitap koleksiyonu da bulunmaktadır. Tarihi
binalar, Viktoryen resimler vb. dizinleri haricinde
8.000 parçadan oluşan bir illüstrasyon
koleksiyonu da bulunmaktadır. Sadece Merkez
Kütüphanesi'nde (Central Library) 24.000'den
fazla, ödünç verilebilen, sanat kitabı bulunan
şehir kütüphanelerinde, farklı kategorilerde
3.000'den fazla oyun da bulunmaktadır. 
Kütüphanelerde, PlayStation2, PS3, X-Box 360 ve
Wii konsol oyunları koleksiyonu bulunmakta ve
oyunlar 1 ya da 2£ karşılığı kiralanabilmektedir.
Her hafta 300'den fazla bebeğin (ebeveyn ve
bakıcılarıyla) katıldığı Bebekler için Zıplama ve
Uyak (Baby Bounce and Rhyme) etkinlikleri
düzenlenmekte, Çocuk Üniversitesi (Children's
University) adındaki eğitim programı dahilinde
çeşitli etkinliklere yer verilmektedir.



Sosyal Destek

Kişinin kendisinin veya eşi/
partneriyle birlikte 16.000£'dan fazla
birikimi ya da yatırımı varsa, şayet
kişi kira yardımı almak istediği
konutun sahibiyse (ya da konut
üzerinde kişi adına ipotek varsa),

kiralama aynı evde yaşayan yakın
akrabadan yapıldıysa, kişi göçmen
kontrolünde yabancı ülke
vatandaşıysa, genel kredi (universal
credit) kullanıyor ya da kullanma
hakkına sahipse Konut Kira
Desteği'nden yararlanamıyor.
Belirtilen nedenler dışında kalan tüm
kiracı, alt kiracı ve pansiyonerler bu
haktan yararlanabiliyor. Ödemeler
şehir yönetiminin ve konut
derneklerinin evlerinde kiracı
olanlarla şahıslardan kiralama
yapanlar için farklı şekillerde ve
aralıklarla yapılmaktadır. Ödeme
tutarı kişinin geliri, birikimi, yaşı,
varsa engel durumu, kiracısı olduğu
konut türüne göre değişiklik
göstermektedir. Konut kira destek
oranlarına itiraz edilebilmektedir.

Uzatılmış kira desteği ve belediye vergi indirimi, kişinin
kendisinin ya da eşi/ partnerinin çalışma yaşamına dönmesi,
kazancının ya da çalışma süresinin artması durumlarında alınan
maddi desteklerin azalması ya da bütünüyle kesilmesi
durumunda, dört hafta kadar daha destek almasını
sağlamaktadır. Taşınma desteği ve ihtiyari konut kira desteği
ise belli kıstaslar baz alınarak geçici olarak sunulan desteklerdir.
Kira desteğine ilişkin ev sahiplerine de bilgilendirmede
bulunulmaktadır. Tüm bu işlemler için gereken belgeler, maddi
ya da sosyal değişikliklerde neler yapılacağı, kendi işinde
çalışanların neler yapması gerektiği, 18 yaşından büyük olup
kişinin yanında yaşayan çalışma çağındaki kişilerin kira
desteğine etkisi ve benzeri konulara ilişkin, şehir yönetimi
bilgilendirmede bulunmaktadır. 

Belediye
Başkanı
Ferguson'un
Mayıs 2015'te,

yenilerinin
yapılacağını
açıkladığı
Belediye Evleri
(Council
Houses)



Sosyal Destek

Bir sosyal maddi destek türü olan acil durum ödemeleri, yiyecek, ısınma ve elektrik masraflarının
karşılanması için yapılmaktadır. 

Çocuk ve aile desteklerinden bazıları merkezi hükümet tarafından finanse edilmekte ve düzenlenmektedir.
Tüm bu süreçlerde, yerel yönetimler kolaylaştırıcı ve yönlendirici rolündedir. Bu desteklerden bazıları şu
şekildedir:

Çocuk Desteği, yılda 50,000£'dan az geliri olan kişiler için vergiden muaf, aylık ya da haftalık şekilde
ödemesi yapılan, miktarı çocuk sayısına göre belirlenen ve kıstasları karşılamaları halinde gelir seviyesi fark
etmeksizin herkesin yararlabileceği bir destek türüdür.  

Çocuk Vergi İndirimi, kişilerin bebek ya da 16 yaşından küçük bakmakla yükümlü oldukları çocuğa sahip
olmaları veya 20 yaşından küçük eğitimine tam zamanlı devam eden genç yetişkin bireyin masraflarını
üstlenmeleri halinde yararlanabilecekleri bir destek türüdür. 

Çalışan Vergi İndirimi, alt gelir grubundan ebeveynlerin belirli haftalık çalışma sürelerini karşılamaları
halinde başvurabilecekleri bir sosyal destek türüdür. Tek ebevenylerin, bu destek için başvuruda
bulunabilmeleri için, haftada 16 saatten fazla çalışmaları yeterlidir. Bu desteği alanların aynı zamanda
çocuk bakım masrafları desteğine başvuru hakkı da bulunmaktadır. 

Annelik, babalık destekleri, çocuk sahibi olunması veya evlat edinilmesi durumlarında yapılmaktadır.
Bunun haricinde ebeveynlerin yasal olarak 52 haftalık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. 

Şehir yönetimi, sosyal haklar ve bütçe yönetimi üzerine, yurttaşlara ve organizasyonlara eğitim ve
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 



Konut ve Barınma

Şehir Yönetimi ile konut derneklerinin birlikte çalıştığı Bristol'da, Bristol Konut Kaydı (The Bristol Housing
Register) adını taşıyan veritabanında başvuru ve kayıtlar bir araya getirilmektedir. Şehir yönetimi, konutların
tamirat ve temizlik işlerinden park alanlarına, daire yaşamının gereklerinden kiracıların oluşturduğu
organizasyonlara, kira bedellerinin hesaplanmasından güvenlik ve yenileme çalışmalarına ilişkin pek çok
detaylı bilgiyi yurttaşlarla paylaşmaktadır.

Konut alanında yapılan çalışmaların yürütülmesi için oluşturulan Konut Yönetim Kurulu'nda, beş kiracı
temsilcisi, dört şehir meclisi üyesi ve bir konut sektöründe çalışan bağımsız üyeden oluşmaktadır. Kurul altı
haftada bir çarşamba günleri, 18.00-20.00 saatleri arasında, herkesin katılımına açık şekilde, şehir meclisinde
toplanmaktadır. Kurul toplantıları için, en az üç iş günü öncesinde olmak üzere, kiracıların genelini
ilgilendiren konularda, yazılı sorular da alınmaktadır. Toplantı notları şehir yönetimince paylaşılmaktadır.

Kiracı katılımı adı altında değerlendirilen Konut İnceleme Grubu (Housing Scrutiny Panel) gönüllülük
esasına dayanarak oluşturulmuş ve verilen hizmetlerin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten bir
ekiptir. Bu amaç doğrultusunda, üç-altı aylık inceleme dosyaları hazırlayan ekip hem konut hizmetleri
birimini bilgilendirmekte, hem yönetim kuruluna öneri ve bilgi akışı sağlamakta hem de eylem planlarına
uyulmasını, yapılan değişikliklerin takibini sağlamaktadır.  

Şehir yönetimi, evsiz, evsiz kalma riski altındaki, mahkumiyeti biten, kira kontratı biten ve yenilenmeyen,

eşiyle/ partneriyle ilişkisi sona eren, ipotek borcu olan, ev içinde şiddet, taciz ve tehdite maruz kalan, evden
ayrılması talep edilen genç yetişkin kişiler için danışmanlık, yönlendirme ve destek hizmetleri sunmaktadır.
Kiracılar ve ev sahipleri, karşılaşılan olumsuz durumlarda, şehir yönetimine bildirimde bulunabilmektedir. 
Şehir yönetimi tüm bunlar dışında, öğrenme güçlüğü, fiziksel ve/ veya duyusal engeli bulunan, alkol ve
uyuşturucu madde bağımlısı, ev içi şiddete maruz kalan, mülteci, yaşlı, eski hükümlü, HIV/ AIDS hastası,
zihinsel rahatsızlığı bulunan kimselere özel çözüm önerileri getirmekte ve farklı seçenekler sunmaktadır. 



Konut ve Barınma

Bristol Belediyesi Sosyal Servisi, yetişkin engelliler ve 60 yaş
üstü kişiler için evde bakım hizmeti sunmaktadır. Batı
İngiltere'de bulunan yerel yönetimlerin hizmet alımı
yaptığı "WE Care & Repair" adlı ev güvenliği, bakım ve
onarım ekibi, kullanılan malzemeler için fatura keserken
işçiliği ücret almadan yapmaktadır. 1993'te Londra'da
başlayan Ev Paylaşım Projesi (Homeshare Scheme),

Bristol'da da uygulanmaktadır. Bristol şehir yönetiminin
finanse ettiği bir organizasyon olan Ev Paylaşım, oldukça
titiz yapılan bir arka plan araştırması ve eşleştirmeden
sonra, kıdemli yurttaşları ve 25 yaşından büyük gençleri bir
araya getiriyor. Tarafların onayından sonra, evsahibi,
haftada 10 saatlik yardım alırken, genç birey de ücretsiz
konaklama imkanı bulmaktadır. Pek çok sivil toplum
kuruluşunun yanı sıra, belediyenin ev destek birimi de 24
saat etkin acil durum alarm sistemi hizmeti sunmaktadır. 

50 yaşından büyük kişiler için hazırlanmış olan 50+
Konutları, 18 yaşından küçük çocuğu olmayan - eşi/
partneri 50 yaşından küçük olabilir - kişilerin
başvurabileceği konutlardır. Birbirinden farklı olmakla
birlikte, çoğunlukla bir ya da iki odası, merkezi ısıtması,
ortak bahçesi, park alanı, çamaşırhane, kapı giriş sistemi,
bahçe duvarı vb. güvenlik önlemleri bulunan bu evlerin
bazen topluluk odaları da olmaktadır. Çoğunlukla 50 yaş
üstü kişilerin ihtiyaçlarını kolay sağlayabilecekleri
noktalarda bulunan bu evlerin çoğu asansörlü olmakla
birlikte olmayanları da iki katlıdır. İnsanların kendi yaş
kuşağından kişilerle birlikte olmak istemesi, daha küçük
mekanların daha kolay idare edilmesi bu evleri cazip
hale getirmektedir. 

Evlerin engelli bireyler için daha erişilebilir hale
getirilmesi için şehir yönetimi, kişilerin bir ergoterapistle
yapacakları görüşme sonrasında, ergoterapist, 
kişileri Erişilebilir Evler (Accessible Homes) ekibine
yönlendiriyor. Çıkarılan bütçeye kişinin ne kadar katkı
sunabileceği hesaplanıp şayet kişi evsahibi veya şahısa
ait bir yapıda kiracıysa ve kişinin kendisinde ya da birlikte
yaşadığı kişide hareket güçlüğü var ve/ veya sağlık
sorunu varsa Engelli Araçları Hibesine (The Disabled
Facilities Grant) başvuruda bulunulabiliyor.   

Şehir yönetimi, konutlarda enerji verimliliği üzerine
bilgilendirmede bulunmaktadır. Bina yönetmeliklerinde
ve imar izinlerinde güneş panellerinin kurulumu için bir
kısıt bulunmamakta ve kurulum teşvik edilmektedir. 



Şehrin
Planlanması

İnsanların planlama süreçlerine
nasıl katılabileceklerini belirten
bilgilendirmeler şehir yönetimi
tarafından yapılmakta, imar işini
yapanların yerel halka danışarak
planlama yapması şart
koşulmaktadır. Büyük Bristol
bölgesinde yer alan tüm yerleşim
birimleri ortaklaşarak, 2036'ya
değin 85.000 yeni konuta ihtiyaç
duyulan bölgenin planlamasını
içerecek olan Batı İngiltere Ortak
Uzamsal Planı'nı (West of England
Joint Spatial Plan) danışma
mekanizmalarını işleterek birlikte
yapmayı hedeflemektedir. Bu
amaç doğrultusunda toplantılar
düzenlenip görüş ve düşünceler bir
araya getirilecektir. 

Şehir yönetimi, planlama
politikasını ve rehberini içeren
bilgileri çevrimiçi paylaşmaktadır.
Plan ve yıkım ihlallerinin ihbarı da
doğrudan şehir yönetimine
yapılabilmektedir. Yurttaş, bir
planın hazırlanmasından önce
danışmanlık hizmeti de
alabilmektedir. 

Yurttaşlar doğrudan planlama süreçlerine dahil olabilmekte ve önerilerini, gerekli
izinlerle birlikte, resmi başvuru şeklinde yapabilmekteler. Yapılan tüm planlara
erişim çevrimiçi olarak sağlanırken, planların kamuoyuyla paylaşılmasından sonra
21 günlük itiraz ve değişiklik talebi süresi bulunmaktadır. Halk Altyapı Vergisi
(Community Infrastructure Levy)  imar çalışması yapanlardan talep edilmekte ve
yaratılan gelir, eğitim, ulaşım vb. farklı kalemlere harcanmaktadır. Yapılan
harcamaların her kalemi çevrimiçi paylaşılmaktadır.



Şehrin
Planlanması

Binaların yapım sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğinde, binaların yönetmeliklere uygunluk açısından mekan
denetimine uygunluğunda izlenecek olan adımlar, şehir yönetimi tarafından yurttaşlarla paylaşılmaktadır. Müteahhit,
inşaat alanını terk etmeden denetimlerin tamamının sağlanması aksi takdirde düzeltmeleri yapma sorumluluğu bina
sahibindedir. İnşaat tamamlandığında, bina iş bitirme sertifikası verilmektedir. Tehlikeli binaların ihbarı da yine şehir
yönetimine yapılabilmektedir. Yapılacak olan masraflar, şehir yönetimi tarafından, mülk sahibinden talep edilebilmekte
ve mahalli emlak siciline kaydedilmektedir.

Bina yıkımları belirli kıstaslara bağlanmıştır. Tüm işlemlerde, 1:1250'lik yerleşim konum planı konulmak zorundadır. Yıkım
tebliği verilene ya da yıkım bildiriminin üzerinden altı hafta geçene değin yıkım yapılmamalıdır. Yıkım tebliğinde yıkımın
nasıl yapılması gerektiği ve şartları belirtilmektedir. Yıkım bildirimi yapılmasına gerek olmayan bazı istisnai durumlar da
bulunmaktadır (örn; dış hacmi 50m2'den küçük yapılar, sera ve prefabrik garaj ve benzeri yapılar).

Koruma Alanı Özellik Değerledirmesi (Conservation Area Character Appraisal) benzeri raporlama faaliyetleriyle tarihsel
çevreyi etkileyen değişikliklerin değerlendirmesinde, korumacı ve plancılar birlikte çalışmaktadır. Koruma alanında
çalışanlar, şehir yönetimi bünyesindeki Şehir Tasarım Grubu içinde çalışmalarını yürütmektedir.  Bu grup içinde, mekan-

biçimlendirme ve kentsel tasarım alanlarıyla koruma alanında çalışanlar birikte çalışmaktadır. Bölgenin arkeolojisinden
yurttaş katılımına, şehri okunur kılmaktan peyzaj mimariye, fiziksel canlandırma öneri ve projelerinden kentsel tasarım
tavsiyelerine, kamu sanatından yeşil sokaklar yaratılmasına geniş bir çalışma alanı bulunan bir gruptur. 

Bristol'ın "Gezici Orman"ı

Koruma Altındaki
Sneyd Pakı



Şehrin
Planlanması

Filwood Yeşil İş Parkı, Gainsborough Meydanı canlandırma
projesi, Knowle West canlandırma çerçevesi kentin ön plana
çıkan üç canlandırma projesidir. Mayıs 2015'te, kentin
güneyinde açılan Filwood Yeşil İş Parkı, gelişen küçük ve orta
ölçekli firmalar için bir çalışma alanı olarak tasarlanmıştır. 76
atölye, ofis ve stüdyonun bulunduğu parka ulaşım yürüyerek,

bisikletle de sağlanabilmektedir. "Workhub" adı verilen iş
merkezi, toplantı odaları, rezerve edilebilir masalar, yüksek
hızlı genişbant ağına sahiptir. Yeşil Bina (BREEAM)

Sertifikası'na sahip olan binanın finansmanının bir kısmı
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından karşılanmıştır.

Filwood Yeşil İş Parkı
Lockleaze adlı mahallede yürütülen Gainsborough Meydan
Canlandırma Projesi için 2.5 milyon pound harcanması
planlanmaktadır. Proje, mahalle halkının doğrudan katılımıyla
yürütülmektedir. Düzenlenen açık toplantı ve forumlar
sayesinde meydanda nasıl bir düzenleme ve tasarım
yapılacağına karar verilmeye çalışıldı. 2012 yazı ve sonbaharı
boyunca yürütülen tartışmalar sonrasında, yapım süresince de
şehir yönetimi ve yurttaşlar arasındaki etkileşim devam etmiş
ve 2015 sonbaharı itibariyle canlandırma projesi
tamamlanmıştır. 

Gainsborough Meydanı

Knowle West Canladırma Çerçevesi, 20 yıl sürecek olan bir
proje kapsamında, 2000 yeni ve yenilenmiş ev, yeni iş
imkanları, daha iyi ulaşım bağlantıları, yeni alışveriş alanları,
geliştirilmiş park ve oyun alanları, daha iyi sosyal tesisler
içermesi hedeflenmektedir. Projenin sürdürülebilir olması,
karma ve dengeli bir toplum oluşması amaçlanmaktadır.



Enerji ve Çevre

Şehrin çevre politikası belirlendikten sonra tüm iş süreçlerinde çevreci
yaklaşımın benimsenebilmesi için Eko-Yönetim ve Denetim Programı
(Eco Management and Audit Scheme/ EMAS) uygulamaya konmuştur. Bu
program dahilinde, şehirdeki tüm çevresel etkilerin tespit edilmesi, şehrin
çevre yasalarına uygunluğunun sağlanması, sürekli olarak çevre
alanındaki çalışmaların ileriye taşınması hedeflenmektedir. Habitat ve
türlerin korunması amacıyla, 2005'te alanda çalışan STK'lar ve kamu
kurumlarıyla oluşturulan Bristol Biyoçeşitlilik Ortaklığı, Bristol
Biyoçeşitlilik Eylem Planı'nı hazırlanmıştır. Bu ortaklık, veri
toplanmasından izleme faaliyeti yürütülmesine, durum analizi
yapılmasından bölge içinde eşgüdüm sağlanmasına değin farklı
başlıklarda çalışmalarını yürütüyor. 

Bristol'da, alternatif enerji kaynaklarına geçiş, planlama süreçlerinin
içinde değerlendirilmektedir. Rüzgar enerjisi için deniz kıyısında olan
Avonmouth bölgesine, 20-25 yıl süreyle kullanımda kalacak, iki rüzgar
türbini kurulmuştur. Şehir, biyokütle enerjisi üretiminde, güney
İngiltere'deki en büyük kazan sistemine sahiptir. Güneş enerjisi
alanındaysa şehir yönetimi, öncelikle kamu binalarından başlayarak bir
çalışma yürütüyor. Easton'da bulunan hizmet binasında, bir çocuk
yuvasında, iki yaşlı evinde güneş paneli kurulumu yapılmıştır. Merkezi
hükümetin desteğiyle okul binalarında da benzer bir çalışma yürütülmesi
planlanmaktadır. 

2008'de Parklar ve yeşil alanlar stratejisi oluşturan Bristol, kente
kazandırılacak yeni yeşil alanları, 14 mahalle ortaklığının her biri için ayrı
planlamaktadır. Toplam 450 park ve yeşil alan olan şehirde, 1000 kişiye
3.8 hektar yeşil alan düşmektedir. Bu özelliğiyle şehir, kişi başına düşen
yeşil alan miktarı açısından, ülke genelinde, birinci sıradır. Şehir, 2015'te
Avrupa Yeşil Başkenti olmuştur. 

Bristol'da
uygulamaya
konan Eko-

Yönetim ve
Denetim
Programı

Avonmouth Rüzgar Türbinleri

2015 Avrupa Yeşil Başkenti İstanbul



İş ve İş Eğitimi

Şehir yönetimi içindeki iş imkanları çevrimiçi olarak yurttaşlarla
paylaşılmaktadır. Eğitim alanındaki iş imkanları - öğretmen, okul
öncesi öğretmeni, idari asistanlar, eğitim desteği asistanları,
oyun abisi/ ablası - ayrı tasnif edilip değerlendirilmektedir. Şehir
yönetimi tarafından çeşitli alanlarda mesleki eğitimler
verilmekte, çıraklık ve kalfalık eğitimleri düzenlenmektedir.
Şehir yönetimi, 14-16 yaş arası gençleri, belediyenin çalışma
süreçlerine dahil ederek işte eğitimler düzenlemektedir.  Şehir
yönetimi tarafından, iş yatırımları için, lisans, izin, muafiyet,
kiralama bedelleri, şehir ekonomisindeki eğilimler ve benzeri
konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Güney Bristol İş ve İşçi Fuarı 



Eşitlik

İngiliz İşaret Dili eğitimi çevrimiçi olarak da verilmekte, şehir halkını oluşturan farklı sosyal grupların tamamına ilişkin
veriler oluşturulmaktadır. Mülteciler, LGBTİ insanlar, Romanlar, Müslümanlar, Sikhler ve benzeri toplumsal grupların
gündelik hayatta karşılaştıkları ayrımcı davranışlara ve ifadelere karşı şehir yönetimi bilgilendirici broşürler ve eğitim
programları hazırlamıştır. Yaş, toplumsal cinsiyet, LGBTİ, ırk, din ve inanç, engelli başlıkları altında çalışmalar yürüten
eşitlik grupları, organizasyonları, toplulukları çalışma yürütmüştür. Yürütülen tüm eşitlik çalışmalarının
değerlendirme raporları hazırlanmakta ve toplumsal eşitlik için yapılan ölçümler yıllık bazda raporlanmakta ve
kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Çok dilli belediyecilik yaklaşımı farklı sosyal hizmet alanlarında uygulanmaktadır.

Bristol Şehir Meclisi'ndeki LGBTİ destek buluşması



Kardeş Şehirler

https://www.flickr.com/photos/mathewroberts/

https://pinterest.com/source/dawncooper.com

https://www.bristol2015.co.uk/

https://www.bristol.gov.uk/

http://www.bristolnetworks.org.uk/

https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol

Kaynakça

Bristol, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında başlayan
kardeş şehir uygulamasına
ilk geçen kentler
arasındadır.

Bordeaux (Fransa)

Hanover (Almanya)

Porto (Portekiz)

Tiflis (Gürcistan)

Puerto Morazán
(Nikaragua)

Beira (Mozambik)

Guangzhou (Çin)

http://playingout.net/

http://filwoodgreen.co.uk/




