
HAZ İ R AN  2 0 1 6

GRENOBLE, 
FRANSA

KENT PROFİLİ



FRANSA'DA YEREL YÖNETİM

Fransa’da yerel yönetim, beş kademelidir. İlk kademede
bölgeler (régions), ikinci seviyede iller (départements), üçüncü
düzeyde daireler (arrondissement), dördüncü ölçekte
kantonlar (cantons) ve beşinci düzlemde komünler
(communes) bulunmaktadır. 1 Ocak 2016 itibariyle, Fransa, 13
bölge ve 5 deniz aşırı bölgeye (régions d'outre-mer), 96 il ve 5
deniz aşırı ile (départements d'outre-mer), 336 daireye, 1,995
kantona ve 35,885 komüne ayrılmıştır. 

Anayasanın çizdiği bu çerçeveye ilaveten, bazı özel
düzenlemeler de bulunmaktadır. Korsika bir bölge olarak
değil, bir bölgesel kolektivite (collectivité territoriale) olarak
tanımlanmaktadır. Paris hem bir il hem de bir komün olarak
değerlendirilmektedir. Yukarıdaki ana kategoriler dışında, iller
ve komünler arasında bir düzlemde işleyen, komünlerarası
işbirlikleri de (intercommunalités) bulunmaktadır. Yönetim
yapısı dahilinde, iki de deniz aşırı ülke (pays d'outre-mer)
bulunmaktadır. İşlerliği bulunan komünler haricinde, vasfını
yitirmiş, birleştirilmiş komün (commune associée) olarak
kategorilendirilen 730 komün mevcuttur. Üç şehir, Paris,
Marsilya ve Lyon, ayrıca daire belediyelerine (arrondissements
municipaux) de sahiptir. Paris’in 20, Marsilya’nın 16, Lyon’un 9
daire belediyesi bulunmaktadır. Daire belediyelerinin
belediye başkanları vardır. Fransız idari sisteminde, her bir
komünün belediyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla komün ve
belediye (municipe), sıklıkla, birbirinin yerine
kullanılabilmektedir. Bu idari birimler haricinde, 5 denizaşırı
kolektivite (collectivités d'outre-mer) ve 1 denizaşırı toprak
(territoire d'outre-mer) bulunmaktadır. Bunlar haricinde, iki
özel statülü bölge bulunmaktadır. 



1956-2015 yılları arasında 27 bölgeye ayrılmış bir idari planı olan Fransa’nın, 2016
yılı itibariyle, anakara ve deniz aşırı toprakları üzerinde yer alan
bölgeleri aşağıdaki şekildedir. Bazı bölgelerin adları nihai şeklini almamış olup
bölge adları, Ekim 2016’ya kadar resmileştirilecektir. 1) Büyük Doğu (Grand Est)
ya da Alsas-Champagne-Arden-Lorraine (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine/

ACAL/ ALCA), 2) Yeni Akitanya (Nouvelle-Aquitaine) ya da Akitanya-Limousin-

Poitou-Charentes (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes), 3) Auvergne-Rhône-

Alpler (Auvergne-Rhône-Alpes), 4) Burgonya-Franche-Comté (Bourgogne-

Franche-Comté), 5) Bretonya (Bretagne), 6) Merkez-Val de Loire (Centre-Val de
Loire), 7) Korsika (Corse/ Corsica), 8) Île-de-France, 9) Oksitanya (Pireneler-
Akdeniz), (Occitanie [Pyrénées-Méditerranée]) ya da Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées, 10) Hauts-de-France ya da Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 11)
Provence-Alpler-Côte d’Azur (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 12) Normandiya
(Normandie), 13) Pays de la Loire, 14) Guadeloupe, 15) Guyana (Guyane), 16)

Réunion (La Réunion), 17) Martinique, 18) Mayotte

Her bölgenin (région) iki meclisi bulunmaktadır. Bunlar, bölgesel meclis (conseil
régional) ve danışma meclisi işlevi gören “bölgesel ekonomik, sosyal ve çevre
meclisi”dir (conseil économique, social et environnemental régional). Üye sayısı
65 ila 128 arasında değişen bu meclis, seçimle değil, bölge valisinin (préfet de
région) atamasıyla, altı yıl süreyle görev yapmak üzere, iş başına gelmektedir.
Bölge valisi, aynı zamanda, bölgenin başkenti olan ilin de valisidir. Vali, bu
meclisin seçimini şu dağılımı yansıtacak şekilde yapmaktadır: Üyelerin %35’i
ticari işletmelerin ve iş sahiplerinin temsilcilerinden, %35’i sendika
temsilcilerinden, %25’i bölgedeki ortak yaşama katkı sunan kuruluş ve
derneklerin temsilcilerinden, %5’i ise faaliyetleri ve nitelikleri itibariyle bölgenin
gelişimine katkı sunabilecek kişilerden oluşmaktadır. Bölge meclis başkanları
(président du conseil régional), altı yıl süreyle görev yapmak üzere
seçilmektedir. Bölgelerin, ayrı bir yasama yetkisi bulunmamaktadır. Fakat, vergi
koyabilmektedirler. Azalan bir oranda, merkezden ödenek almaya devam
etmektedirler. 
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Fransa’da, il (département) yönetim birimi, hem adem-i
merkeziyetçi bir yönetim yaklaşımına hem de merkezinde
sağladığı hizmetlerin yerele aktarımını esas alan yaklaşıma
göre tanımlanmıştır. Tarihsel kökenleri, Fransız Devrimi’ne
değin uzanan illerin sayısı, 2011’de yapılan son değişiklikleri
takiben, 101’dir. Ocak 2015’ten beri, Auvergne-Rhône-Alpler
Bölgesi’nin bir parçası olan Rhône ili için oluşturulan özgün
yönetim modeli haricinde, anakara Fransa’da illerin
yönetimi standarttır. Her ilin, bir il meclisinin (conseil
départemental) bulunduğu ülkede, söz konusu meclisler,
2015 öncesinde genel meclis (conseil général) adıyla
bilinmektedir.
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Kantonlar, belirli kamu ve adli hizmetlerin
organizasyon birimleri olmanın yanı sıra temsilciler meclisinin
üyelerinin seçimi için seçim bölgesi işlevi de görmektedir. İl
meclislerinde görev yapmak üzere her kantondan iki –2013’teki
yasa değişikliğiyle bir kadın, bir erkek– temsilci seçilmektedir.
Kentsel alanlarda, tek bir komün, genellikle, birden fazla
kantonu kapsayabilmektedir. Buna karşın, kırsal alanlarda ise
bir kanton, birden fazla komünü içine alabilmektedir. Kırsal
alanlardaki kantonlarda, bazı idari hizmetlerin sağlandığı
merkezler, örneğin jandarma karargahı, kantonun birincil
yerleşim merkezinde (chef-lieu) bulunmaktadır. Bu durum,

yerleşim birimleri arasında farklılık gösterebilmektedir. 



Toplam 335 dairenin bulunduğu Fransa’da, bu yönetim
birimlerinin merkezlerine alt-merkez (sous-préfecture)

denilmektedir. Bu merkezlerden il merkezi olanlar,
préfecture olarak anılmaktadır. Şayet bir daire, bir ilin
merkezini kapsıyorsa o merkez, aynı zamanda dairenin alt-
merkezi olarak da kabul edilmektedir. Daireler, kanton ve
komünlere bölünmektedir.

Dairelerin ve kantonların; bölge, il ve komün gibi diğer
yönetim birimlerinin aksine, kamu hukuku içinde bir tüzel
kişiliği bulunmamaktadır. Bu idari birimler, seçilmiş kişiler
tarafından değil, merkezin atadığı kaymakamlar (sous-préfet)
tarafından yönetilmektedir. Bu yönü itibariyle, kaymakamlar,
bulundukları daire dâhilinde, mülki amir konumundadırlar.

Fransa’da komün, yasal olarak, ülke idaresinin en temel yapı
taşıdır. Meclisi, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları
bulunan bu idari birimler, merkezi hizmetlerin yerele
aktarımı için oluşturulmuş idari birimler değildir. Komünler,
belediyeler tarafından yönetilmekte olup üç büyük şehirde,

daire belediyeleri örgütlenmeleri de bulunmaktadır. Tarihsel
olarak, devrim öncesindeki idari birimler olan topluluk
(communauté) ve kilise yetki bölgesi/pariş (paroisse) idari
birimlerinin ardılıdır. 21. yy’da komünler: (1) aralarında boş
araziler bulunan, mezralar olan, bir kasaba (bourg) ya da
köyün (village) merkezi olduğu kırsal alanlardır; (2) tek başına
bir şehir ya da (3) birden fazla komünden oluşan
metropoliten alanların parçasıdır. Komünler, nüfus ve yüz
ölçümü itibariyle büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Tek
başına bir komün olarak değerlendirilen Paris şehri, aynı
zamanda, en fazla insanın yaşadığı komündür. 
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Komünlerarası işbirlikleri, 19.yy’ın sonuna değin uzanan bir
geçmişe sahiptir. Fransız Devrimi’nin mirası olan
komünlerin yetersiz kaldığı durumlarda belli bir amaç için
oluşturulmuş olan bu birlikler, atık yönetimi, su dağıtımı ve
benzeri kentsel hizmetlerin daha verimli ve nitelikli
sağlanabilmesi için, son yıllarda artarak büyük önem
kazanmıştır. 1999’da çıkarılan ve Eski İçişleri Bakanı
Chevènement’ın adıyla anılan bir yasayla, bu birliklerde
belirli bazı düzenlemelere gidilmiştir. Yasa sonrasında,

komünlerin çoğu, birliklerin parçası haline gelmiştir. Söz
konusu birlikler, iki farklı türde organize edilmiştir.
Bunlardan ilkinde, birliğin herhangi bir mali gücü
bulunmamakta olup en serbest yapıdaki birlik formudur.
Komünlerin, bu birlikler için para toplaması ve birliklere
katkıda bulunması mümkünken, söz konusu birliklerin
kendi vergisini koyması mümkün değildir. Komünler,
istedikleri takdirde birlikten ayrılabilmektedir. Bunun
haricinde bir de mali güce sahip olan yapılar mevcuttur.
Bunlar da kendi içinde üçe ayrılmaktadır: Komünler
topluluğu (communauté de communes), metropoliten
alanlar topluluğu (communauté d'agglomération) ve
kentsel alanlar topluluğu (communauté urbaine).

Bunlardan ilki, kırsal alanlar, ikincisi küçük ve orta
büyüklükte şehirlerle onların banliyöleri, üçüncüsü ise
büyük şehirler ve onların banliyöleri için oluşturulmaktadır.
Bu yapıların her birine, değişen oranlarda mali güç
verilmektedir. Metropoliten ve kentsel alanlar için olan
topluluklar, komünler yerine kendi işletme vergilerini
koyabilmektedirler ve daha önce komünler tarafından
karşılanan ulaşım, atık yönetimi gibi bazı kentsel hizmetleri
sağlayabilmektedirler. 



Geleneksel olarak, merkeziyetçi bir idari yapıya sahip olan Fransa, aşamalı olarak, adem-i merkeziyetçi (décentralisation)

bir yapıya geçiş yapmaktadır. Bu durum, merkezin yereldeki temsilcilerine yetki devri yapmasından (déconcentration)

farklı bir durumdur. İlkinde yetki ve onu besleyecek olan kaynaklar, yereldeki tüzelliklere (ya da topluluklara) - entités (ya
da collectivités) - devredilmektedir; ikincisinde ise devir, merkezdeki yetkilinin aynı tüzel yapı içinde yer alan yereldeki
temsilciye yetki devri yapmasıdır.

Fransa’da anayasanın birinci maddesi, 2003’ten bu yana, “Fransa Cumhuriyeti’nin örgütlenmesinin adem-i merkeziyetçi”
(“l'organisation [de la République française] est décentralisée”) olduğunu belirtir. Buna karşın, Fransa, bir ve bölünmez
cumhuriyet (république une et indivisible) yaklaşımını da devam ettirmektedir. Bu özelliği itibariyle, Fransa; Almanya,

Belçika, İspanya gibi, idari bölgelerine daha fazla mali ve yasal otonomi vermiş ülkelere göre farklı bir örnek
niteliğindedir.  

Hem mülki hem işlevsel açıdan adem-i merkeziyetçilik, 1982’de Defferre Yasaları olarak bilinen Mauroy’nın başbakanlığı,
Mitterrand’ın cumhurbaşkanlığı döneminde, bir idari birim olarak “il”lerin oluşturulmasıyla başlamıştır. Daha öncesinde,

komünlerin (belediyelerin), göreceli olarak kısıtlı bir otonomisi bulunmaktadır. Mimarının adıyla anılan bu yasa, sadece
adem-i merkeziyetçiliğin değil, seçilmiş kimselerin yetkilerinin genişletilmesi sebebiyle mülki amirlerin de yetkilerinin
genişlemesini gerektirmiş; bu durum, merkezin yereldeki temsilcilerine yetki devrinin de önünü açmıştır. 
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2015 yılı itibariyle, idari birimlerdeki yeni düzenlemelerle, Auvergne-Rhône-Alpler Bölgesi’nde bulunan Isère’de, 3
daire, 29 kanton, 532 komün, 10 seçim bölgesi ve 27 komünler arası iş birliği bulunmaktadır. Grenoble şehri ise il
merkezi konumundadır. Söz konusu olan daireler, Grenoble, La Tour-du-Pin ve Vienne’dir. Grenoble
Belediyesi’nin hizmet sunduğu bölgeler, sektör (secteur) adı verilen altı kısıma ayrılmaktadır. Fakat bu hizmet
bölgeleri, Paris, Lyon ve Marsilya’da olduğu gibi ayrı belediyesi olan daireler (arrondissements municipaux)

değillerdir. Bu hizmet bölgeleri haricinde, bir de mahalleler (quartiers) bulunmaktadır.

Kentteki hizmet bölgelerine göre mahalleler şu şekilde dağılmaktadır: Sektör 1’de, Polygone scientifique,

Europole, Berriat/ St-Bruno, Grands Boulevards Ouest (Vallier); Sektör 2’de, Notre-Dame, Hyper-centre, Mutualité,

Saint Laurent, rive droite, Île Verte, Aigle, Championnet, Grands Boulevards Est; Sektör 3’te, Eaux-Claires, Mistral,
Rondeau; Sektör 4’te, Capuche, Alliés-Alpins, Beauvert, Exposition-Bajatière; Sektör 5’te, Abbaye, Jouhaux,

Teissere, Malherbe; Sektör 6’da, Arlequin, Balladins-Géants, Village Olympique, Vigny-Musset. 
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İDARİ YAPI

Grenoble şehrinin merkezinde olduğu
Grenoble-Alpler Metropolü, 2014’te çıkarılan
MAPAM Yasası’nı takiben, 2015 yılı itibariyle
resmi olarak işlerlik kazanmış bir komünler
arası işbirliği organizasyonudur. Ulusal
İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar
Enstitüsü’nün (INSEE) sunduğu verilere göre,

Grenoble Kentsel Alanı (Aire urbaine de
Grenoble) ile Grenoble-Alpler Metropolü’nün
sınırları aynı değildir. Metropol, 49 komünden
oluşurken Kentsel Alan 197 komünden
oluşmaktadır. 2016 yılı bütçesi 607.000.000€

olan metropolün yönetiminde, 2016 yılı
itibariyle 1.500 kişi çalışmakta olup 2014’te
yapılan yerel seçimlerde ilk kez doğrudan
seçimle iş başına gelen 124 üyeden oluşan bir
metropol meclisi bulunmaktadır. Grenoble
kenti, iki seçim bölgesine ayrılmaktadır.

Isère birinci seçim bölgesi,
Grenoble-1,
Grenoble-2,

Grenoble-4,

Meylan ve Saint-Ismier kantonlarından;

Isère ikinci seçim bölgesi,
Fontaine-Sassenage,

Grenoble-3,

Grenoble-5,

Grenoble-6 kantonlarından oluşmaktadır.



KENTSEL PLANLAMA

İkinci Dünya Savaşı sonrası, nüfusun artış hızında
yaşanan yükseliş nedeniyle, şehrin farklı noktalarında,

sosyal konut sitelerinin yapıldığı ve şehir merkezindeki
pek çok mahallenin ise bozulduğu bir dönemdir. Bu
dönemdeki yapılaşma ve kentsel planlama parçalı bir
örüntü sunmaktadır. 1960’lara değin, metropoliten
alan için bütünlüklü bir planı bulunmayan
Grenoble’da,  60’lı ve 70’li yıllarla birlikte, eski
mahallelerin rehabilitasyon süreci başlamıştır. 1968’de
düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları’nı takiben,

komünler arasında daha yakın işbirlikleri oluşmaya
başlamış ve başta ulaşım hizmetleri için oluşturulan
ortaklıklar, planlama süreçlerinin bütününe nüfuz
etmiştir. Komünlerarası işbirliği organizasyonlarının
oluşturulması, Planlama Kurumu’nun (Agence
d'urbanisme) kurulmasıyla kentsel alanın tamamının
kentleşme sürecine yönelik yeni bir nazım imar planı
hazırlanmış ve 1973’te onaylanmıştır. Grenoble ile
şehrin banliyösü olan Echirolles içinde birden fazla
mahalleyi içine alan La Villeneuve, Atina Anlaşması’na
sadık kalınarak, 1970-1983 yılları arasında inşa
edilmiştir. 1970’lerin başında, artan trafiği azaltabilmek
için, toplu ulaşım ağı yenilenmiştir. 1980’lerin
ortalarından itibaren tramvay ulaşımı, toplu ulaşım
ağını desteklemiştir. Yeni ulaşım hatları, kentsel
dokunun değişimini tetiklemiştir. 20. yy’ın sonundan
itibaren, eski kent merkezinin yenilenmesine batı
yönlü genişleme eşlik etmiştir.



TARİHİ ARKA PLAN

Yazılı kaynaklarda, M.Ö. 43 yılına kadar uzanan bir tarihe sahip
olan Grenoble, bir Gal yerleşim birimi olarak Roma, Burgonya,

Kutsal Roma - Cermen, Arap ve Fransız hakimiyetine girmiştir.
Piskoposluk bölgesi 4. yüzyılda oluşturulan kent, Roma'nın
dağılmasını takiben 5. yüzyılda Burgonya Krallığı'nın bir
parçası haline gelmiş olup 11. yüzyılda Kutsal Roma - Cermen
İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Aynı yüzyıl
içinde, Albon Kontluğu'nun merkezi haline gelen kent, önemli
bir bölgesel merkeze dönüşmüştür. Dauphiné adlı tarihsel,
kültürel bölgenin merkezi olan kentte, 14. yüzyılda Grenoble
Üniversitesi (Université Grenoble) kurulmuştur. Aynı yüzyılda,

kent Fransa Krallığı'nın bir parçası haline gelmiştir. 15. yüzyılda,

eski kent konseyi, kent parlamentosuna dönüşmüş olup, bu
özelliği itibariyle, ülkenin, Paris ve Toulouse'dan sonra kent
parlamentosuna sahip ilk kentidir. 

Bu dönemde, Viyana, Savoy, Cenevre ve İtalya arasında
kesişim noktası olan Grenoble, İtalyan Savaşları ve
Fransız Din Savaşları dönemlerinde önemli bir merkez
işlevi görmüş, 18. yüzyıla gelindiğinde güçlü bir
ekonomik gelişim göstermiştir. Fransız Devrimi’ne giden
yolda önemli siyasi ve sosyal gelişimlerin odağı olan
kent, devrimi takiben, 1790'da, üç ayrı idari birime
(département) ayrılan eski Dauphiné bölgesinin içinde
kalan Isère ilinin (département) merkezi (chef-lieu)

konumuna gelmiştir. Napolyon’un imparatorluğunu
çoğunluk oyuyla kabul eden kent, Napolyon Savaşları
sonrasında koalisyon güçlerinin işgaline uğramıştır.  19.

yüzyılda önemli bir endüstriyel gelişim gösteren kent,
17. yy’da başlanan eldiven üretiminde uluslararası bir
merkez haline gelmiştir.
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On dokuzuncu yüzyılda, kent, büyük genişleme ve
gelişmeye tanık olmuştur. Kentin pek çok sembol
yapısı, bu yüzyılda inşa edilmiş, yüzyılın sonunda, kent
büyük ölçüde farklı bir görünüme kavuşmuştur.
1803’te, Fransa’nın ilk sektörel yardımlaşma derneği,
eldiven üreticileri tarafından kurulmuştur. Takiben
benzer nitelikte pek çok dernek kurulmuş, bu
dernekler, kadınlar tarafından kurulan dernekler de
dahil olmak üzere, Yardımlaşma Evi (Maison de la
Mutualité) çatısı altında bir araya gelmiştir. Bu sayede,
farklı iş kollarında, çalışan haklarını ilgilendiren
konularda, önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Kent bu dönemde, batı yönünde, surların dışına doğru
genişleme göstermiştir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci
yarısında, ülkedeki demiryolu ağlarının genişlemesinin
bir uzantısı olarak, 1858’de, Grenoble kentine de ilk tren
seferleri düzenlenmeye başlanmıştır. 1889’da, kentin
önemli ekonomik aktörlerinin bir araya gelerek
oluşturduğu Grenoble Şehri ve Dauphiné Turizm
Bürosu (Syndicat d'initiative dans l'intérêt de la ville de
Grenoble et du Dauphiné), kent ve çevresindeki
bölgenin önemli bir turizm merkezi haline gelmesini
sağlamıştır. Turizm alanında yürütülen faaliyetlerin bir
sonucu olarak, 1896’da, Fransa’nın ilk yerel kayak
kulübü, Ski club des Alpes, kurulmuş, 1907’de, bölgenin
ilk uluslararası kayak organizasyonu Montgenèvre’de
düzenlenmiştir.

Birinci Dünya Savaşı, kent ekonomisinin gelişimini
hızlandırmış olup kentte farklı iş kollarında faaliyet gösteren
pek çok ticari kuruluş, üretimini silah sanayisine kaydırmıştır.
Kentteki elektro-kimyasal üretim tesislerinin kuruluşu da
yine bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu ekonomik gelişim
süreci, kente göçü tetiklemiş olup özellikle İtalya’dan işçi
göçü yaşanmasını sağlamıştır. Grenoble, bu süreçte, önemli
bir sanayi kenti haline gelmiştir. Kent, 1925’te, Uluslararası
Hidrolik Güç ve Turizm Fuarı’na (Exposition internationale de
la houille blanche et du tourisme) ev sahipliği yapmış ve
fuar, bir milyonu aşkın sayıda kişi tarafından ziyaret
edilmiştir. Söz konusu fuarın organizasyonu, askeriyenin
kent surlarını ortadan kaldırarak, kentin güney yönünde
genişlemesini beraberinde getirmiştir. 1930’larda, ücretli izin
uygulamasıyla birlikte, kış turizminin bölge için önemi daha
da artmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’da, Fransa’nın Mihver kuvvetleriyle
ateşkes imzalaması sonrasında, Vichy Fransası’nın bir parçası
olan kent sırasıyla İtalyan ve Alman işgaline uğramış, Fransız
direniş hareketi için önemli bir merkez haline gelmiştir.
1944’teki Provence Çıkartması’ndan (Débarquement de
Provence/ Operation Dragoon) sonra Fransız direniş
hareketinin yönetimine geçen kenti, aynı yıl içinde ziyaret
eden General Charles de Gaulle, kenti savaşta gösterdiği
kahramanlıktan ötürü, kurtuluş nişanıyla, Compagnon de la
Libération, taltif etmiştir.



TARİHİ ARKA PLAN

Savaş sonrasında, bilim ve teknoloji alanındaki yatırımların artış
gösterdiği kentte, 1955’te kurulan Grenoble Nükleer Çalışmalar Merkezi
(Centre d'Études Nucléaires de Grenoble/ CENG), Grenoble modeli
olarak yaygınlık kazanan sanayi-araştırma bağdaşım modelinin
oluşmasını sağlamıştır. Kent, bugün, başta nanoteknoloji olmak üzere
pek çok alanda, Avrupa’nın önde gelen bilimsel araştırma
merkezlerinden biri konumundadır. Teleskiden düz ekran teknolojisine,

temassız biletten yalıtkan üstü silikona, hava yastığı sensörlerinden suni
çimentoya pek çok teknolojik gelişmeye katkıda bulunmuş olan kent,
hidroelektrik güç üretimi teknolojilerinde de önemli bir merkez
konumundadır.

1968 öncesi Fransası’nda, muhafazakar aile değerlerinin yüceltildiği bir
dönemde, “özgür ve iradi anneliğin” inşası için önemli bir kazanım olan
aile planlaması merkezlerinden ilki, 1961’de Grenoble’da açılmıştır. Söz
konusu merkez, doğum kontrol hapı kullanımının 1967’de, isteğe bağlı
olarak hamileliğin sonlandırılması hakkının ise 1975’te sağlandığı
Fransa’da, anne ve çocuk odaklı aile planlaması yaklaşımı için önemli bir
kırılma noktası olmuştur. 

1968’de düzenelenen X. Kış Olimpiyat Oyunları
(Les Xes Jeux olympiques d'hiver), kent
altyapısının yeniden düzenlenmesi ve
yenileştirilmesini beraberinde getirmiştir. 2015
verilerine göre, yıllık yolcu trafiğinin 292.042
kişi olduğu havaalanı olimpiyatlar için inşa
edilmiş olup 2004 öncesinde Grenoble–Saint-
Geoirs olarak adlandırılmaktadır. Bu tarihten
sonra Grenoble-Isère olarak anılmaya başlanan
bu havaalanın faaliyete geçmesinden önce,

kentin 1936-1967 yılları arasında faaliyet
göstermiş olan Grenoble-Mermoz adında bir
başka havaalanı daha bulunmaktadır.
Havaalanı haricinde, kent, aynı dönemde, yeni
bir tren istasyonuna ve belediye binasına da
sahip olmuştur. Yine aynı süreç, Chamrousse,

Les Deux Alpes, Villard-de-Lans gibi pek çok
kayak merkezinin de gelişmesini sağlamıştır.



COĞRAFİ ve
DEMOGRAFİK YAPI

Grenoble kenti, Valensiya’dan Cenevre’ye kadar uzanan Alp koridoru
ekseninde yer almaktadır. Kent, İtalya sınırına 70, İsviçre sınırına 110 km
uzaklıktadır. Kentin diğer önemli yerleşim merkezlerine kuş uçuşu uzaklığı
ise şu şekildedir: Viyana’ya 92 km, Lyon’a 97 km, Cenevre’ye 122 km,

Torino’ya 154 km, Nice’e 204 km, Marsilya’ya 211 km ve Paris’e 483 km.

Isère ve Drac nehirlerinin kesiştiği bir noktada, jeolojik olarak bir buzul
havzasının üzerinde kurulu olan Grenoble, nehirlerin oluşturduğu şekil
itibariyle “Grenoble Y”si (Y grenoblois) adı verilen alanda bulunmaktadır.
Bastille Tepesi haricinde, şehir bütünüyle, iki nehrin beslediği birikinti ovası
üzerine kuruludur. Fransa’nın en düz şehri olan Grenoble, bu özelliği
sebebiyle bisikletli ulaşım için oldukça uygundur.

Grenoble şehri, Fransız Alpleri’nin merkezi sayılmaktadır ve sırasıyla kuzey,

güney, batı ve doğu yönlerinde Chartreuse, Vercors ve Belledonne sıra
dağlarıyla çevrilidir. Şehirde, yirmi büyük ve küçük kayak merkezi
bulunmaktadır. Rakımın 204 ile 600 metre arasında değiştiği Grenoble’da,

şehre egemen bir konumda kuruluşmuş olan Bastille kalesi, yaklaşık 475m
yükseklikte bulunmaktadır. Şehirde, bazı akiferlerin yerin iki metre altında
oluşu, yeni inşaatlar için özel temeller gerektirmekte ve yer altı ulaşımını,
maliyetlerin yüksekliği nedeniyle, güç kılmaktadır.

Grenoble ve çevresindeki bölge, konumu nedeniyle alışılmadık bir iklime
sahiptir. Hem okyanus ikliminin hem karasal iklimin özelliklerini taşıyan bu
yerel iklim, dikkat çekici hava sıcaklığı aralığı, bol gün ışığı, iyi yağış, fön
rüzgarı ve mikroiklim gibi özel hava olaylarına ve durumlara sebebiyet
vermektedir. Ortalama yüksek sıcaklığın 16.2°C, düşük sıcaklığın ise 6.3°C
olduğu şehirde, yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 106.4 iken, ortalama karlı
gün sayısı 28, nispi nem oranı %77.8’dir.



COĞRAFİ ve
DEMOGRAFİK YAPI

2013 verilerine göre, Grenoble şehrinde 160,215 kişi; 2015 verilerine göre, Grenoble-Alpler Metropolü’nde
(Grenoble-Alpes Métropole) 446,521 kişi yaşamaktadır. 2013 verilerine göre, Grenoble Kentsel Alanı’nın (Aire
urbaine de Grenoble) toplam nüfusu ise 684.398’dir. Grenoble şehrinin yüzölçümü, 18,13 km² iken metropol
alanın yüzölçümü, 541,17 km², Grenoble Kentsel Alanı’nın toplam yüzölçümü ise 2.621 km²’dir.

Grenoble’da, 2012 yılı verilerine göre, kilometre kare başına düşen insan sayısı 8.733,9’dur. Kent, Paris ve
Lyon’dan sonra, en yoğun nüfusa sahip şehirdir. Bu durum, kısmen, 18,13 km²’lik yüzölçümü olan Grenoble
komün sınırlarının – şehir belediyesi sınırlarının – göreceli olarak küçük olmasından ileri gelmektedir. Kentte,
70 farklı milletten insan yaşamaktadır.

Nüfusu geçtiğimiz yüzyıl içinde, özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda, büyük artış gösteren kent nüfusu, 1975-1990
yılları arasında ise negatif yönlü bir seyir izlemiştir. Kent nüfusu, 90 sonrası dönemdeyse düşük bir oranda da
olsa artış göstermektedir. Önemli bir bilim ve eğitim merkezi olan Grenoble, bu sebeple, oldukça hareketli bir
nüfusa sahiptir.



COĞRAFİ ve
DEMOGRAFİK YAPI

Nüfusun göreceli olarak genç olduğu Grenoble’da, 2012
verilerine göre, erkekler nüfusun %48,4’ünü, kadınlar
%51,6’sını oluşturmaktadır. Nüfusun yaş gruplarına
göre dağılımı şu şekildedir: 0-14 yaş aralığındakiler
nüfusun %15’ini, 15-29 yaş aralığındakiler %30,8’ini,
30-44 yaş aralığındakiler %19,9’unu, 45-59 yaş
aralığındakiler %14.4’ünü, 60-74 yaş aralığındakiler
%11,2’sini, 75 ve üstü yaş grubundakiler %7,9’unu
oluşturmaktadır.

Hanenin, aile bağı olmaksızın aynı çatı altında yaşayan
insanlardan; ailenin ise bir hanenin parçası olan bir çift,
bir çift ve çocuk(lar) ya da bir ebeveyn ve çocuk(lar)dan
oluştuğu Fransa’da, 2012 yılı verilerine göre, hane sayısı
82.208, hane başına düşen kişi sayısı 1,9’dur.

Aile sayısının, yine aynı yıla ait verilere göre, 35.979
olduğu Grenoble’da, aile yapısı şu şekildedir: Ailelerin
%45,2’si çocuksuz çiftlerden, %36,8’i çocuklu çiftlerden,

%18’i tek ebeveynli ailelerden oluşmaktadır. Şehirdeki
ailelerin %49,6’sının çocuğu yokken, %23,5’inin 1,
%18,2’sinin 2, %6,6’sının 3, %2,2’sinin 4 çocuğu
bulunmaktadır. On beş yaş ve üstü yaş grupta, şehir
sakinlerinin medeni hallerine göre dağılımı şu
şekildedir: %53,9’u bekar, %31,6’sı evli, %8,2’si
boşanmış, %6,4’ü dul.

Teknoloji firmalarının varlığı dolayısıyla,

yabancı çalışan sayısı da yüksek olan kentte,

anadili İngilizce olan, ağırlıklı olarak İngiliz,

Amerikalı ve Avustralyalılardan oluşan bir
topluluk da yaşamaktadır. Kent, Paris’ten
sonra, İngilizce’yi anadil olarak konuşan sayısı
bakımından, ulusal ölçekte ikinci sırada
gelmektedir. Kendilerine ait kiliseleri ve
okulları olan bu gruba mensup yerleşimciler
içinde, kısa süreli çalışma için Grenoble’a gelip
uzun süreli olarak kent ve çevresine yerleşenler
de bulunmaktadır. Şehirde yaşayan ve oturma
izni olan toplam yabancı ülke vatandaşı
sayısının, 2012 verilerine göre, 17.076 olduğu
şehirde, bu kesim, toplam nüfusun %10,8’ini
oluşturmaktadır.

Grenoble’da göçmen sayısı da oldukça
yüksektir. Göçmenin, Ulusal İstatistik ve
Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü’nün tanımına
göre, yabancı bir ülkede doğmuş ve Fransa
vatandaşı olmuş kişiler olarak değerlendirildiği
Fransa’da, yine aynı yıla ait verilere göre,

toplam göçmen nüfus 25.740 kişi olup bu
kesim, şehir nüfusunun %16,1’ini
oluşturmaktadır.



EKONOMİ

Grenoble, tarihsel olarak önemli bir eldiven üretim merkezi
olmasının yanı sıra, bugün de lüks segment eldiven üretimi
için önemli bir merkezdir. Grenoble, başta nanoteknoloji ve
biyoteknoloji alanları olmak üzere, pek çok yüksek
teknoloji kuruluşunun bulunduğu bir kenttir. Kentteki
teknoloji temelli Ar-Ge faaliyetleri ve bunlarla bağlantılı
ekonomi, 1963-2014 yılları arasında, ulusal ölçekte faaliyet
göstermiş olan Arazi Planlaması ve Bölgesel Çekim için
Bakanlıklararası Delegasyon’un (Délégation
interministérielle à l'aménagement du territoire et à
l'attractivité régionale/ DATAR) oluşturduğu program
dahilinde, bölgesel kapsamda dört kümeye (pôles de
compétitivité) ayrılmıştır: (1) biyoteknoloji, farmakoloji,
teşhis ve aşı üzerine çalışmaların yürütüldüğü Lyonbiopôle,

(2) mikroteknoloji, nanoteknoloji ve tümleşik yazılım
üzerine çalışmaların yürütüldüğü Minalogic, (3) yeni
teknolojiler ve yenilenebilir enerji üzerine çalışmaların
yürütüldüğü Tenerrdis ve son olarak (4) kimya ve çevre
alanında çalışmaların yürütüldüğü Axelera.

2012 yılı verilerine göre, Grenoble’da, 1.000 ve üzeri sayıda
işçi çalıştıran özel ve kamu kuruluşları şu şekildedir:
Schneider Elektrik, Hewlett Packard, Caterpillar, Becton
Dickinson, Capgemini, STMicroelectronics, France Télécom,

Semitag, Crédit agricole Sud Rhône-Alpes. Kentte, bunlar
ve benzeri pek çok ulusal ve çok uluslu kuruluşun, yönetim
ofisleri, araştırma-geliştirme merkezleri ve/ veya üretim
tesisleri bulunmaktadır.



EKONOMİ

Özel sektör haricinde, kamu sektöründa çalışan insan sayısı da oldukça yüksektir. Sosyal ekonominin (économie sociale et
solidaire) işveren kuruluşları içindeki payı %14, çalışan nüfus içindeki payı ise %16’dır. Bu sektör, son on yıl içersinde pek
çok yeni iş olanağı yaratmıştır. Belediye, 2009’dan bu yana, bir Avrupa projesi olan URBAN NOSE (Network of Social
Enterprises) kapsamında, birçok sosyal girişimcilik kuluçka merkezini bir araya getiren bir ağ oluşturmuştur.

Hizmet sektörü alanında, üç alışveriş alanı – Grand'Place, K'Store ve şehir merkezi – ön plana çıkmaktadır. Şehirde birçok
AVM’nin ve ticari işletmenin bir arada olduğu dört ticaret alanı (zone commerciale) bulunmaktadır. Bunlar, Cap 38, Porte
du Grésivaudan, Cap des H' ve Espace Comboire’dır. Turizm, şehir ekonomisi için önemli alanlardan biridir ve şehir, 2015
yılı itibariyle, yüzlerce otele ve turistik konaklama yerine sahiptir.  

Kuruluşların, iş kollarına göre dağılımı, 2011 yılı
verilerine göre, Fransa ve Grenoble’da karşılaştırmalı
olarak, şu şekildedir: 

Fransa’da yerel yönetimlerin doğrudan topladığı vergilere
göre, Grenoble komününde geçerli olan vergi oranları,
2000 ve 2010 yıllarında karşılaştırmalı olarak, şu
şekildedir:



SİYASİ YAŞAM

Geleneksel olarak, merkez-sol, sosyalist çizgide bir siyasi eğilime sahip olan Grenoble, 20. yy’ın başından itibaren, uzun sürelerle
Sosyalist Parti’ye (Parti socialiste/ PS) ve kısa sürelerle Fransız Komünist Partisi’ne (Parti communiste français) mensup
siyasetçiler tarafından yönetildi. Şehir, Fransa’daki ana merkez-sağ, Gaullist çizgideki siyasi parti olan Cumhuriyetçiler’in (Les
Républicains) öncülü olan Cumhuriyet için Birlik (Rassemblement pour la République) ve Yeni Cumhuriyet için Birlik (Union
pour la nouvelle République) partilerinden siyasetçilerce de iki dönem (1959-1965 ve 1983-1995) yönetilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı sonrası dönemde şehir toplam 18 yıl sağ siyasi partilerin yönetiminde olmuş, geri kalan bütün sürede sol partiler şehir
yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Şehrin 1983-1995 yılları arasında görev yapmış olan eski belediye başkanlarından Alain Carignon (Cumhuriyet için Birlik),

yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ve mahkum olup  yolsuzluk nedeniyle en uzun süre hapis yatan siyasetçi olmuştur. 1965-1983
yılları arasında şehrin belediye başkanlığı, 1973-1983 yılları arasında ise belediye başkanlığı görevinin yanı sıra milletvekilliği de
yapan Hubert Dubedout, belediye sosyalizminin öncü bir ismi olarak şehir siyasi tarihinde öne çıkmıştır. “Grenoble miti” olarak
da bilinen kalkınma hamlesi bu dönemde yaşanmıştır. Yönetimi 1995’te yeniden Sosyalist Partili siyasetçilere geçen şehirde, bu
tarihten 2014’teki seçimlere kadar Michel Destot belediye başkanlığı yapmıştır. 2014’te düzenlenen yerel seçimlerde, şehrin
belediye başkanlığı, tarihinde ilk kez Avrupa Ekolojisi – Yeşiller (Europe Écologie Les Verts/ EELV) Partisi’ne geçmiştir. Bu
partinin öncülüğünü yaptığı seçim ittifakı, Sol ve Ekolojist Yurttaş Birliği (Rassemblement Citoyen de la Gauche et des
Écologistes), birinci turda tüm geçerli oyların %29,41’ini, ikinci turda ise %40,02’sini kazanarak 59 üyeli meclise, 42 üye
göndermiştir. 2014’ten bu yana, Grenoble-Alpler Metropolü’nün başkanlığını Christophe Ferrari (Sosyalist Parti), şehir belediye
başkanlığını ise Éric Piolle (Avrupa Ekolojisi – Yeşiller Partisi) yürütmektedir. 



SİYASİ YAŞAM

23 ve 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen Fransa yerel seçimleri sonucunda, Sol ve Ekolojist Yurttaş Birliği, meclisteki
sandalyelerin, %71,17’sini kazanmıştır. Sosyalist Parti ve Fransız Komünist Partisi’nin başını çektiği Sol ve İlericiler Birliği
(Rassemblement de gauche et de progrès) oyların birinci turda %25,31’ini, ikinci turda ise %27,45’ini alarak meclisteki
sandalyelerin %13,56’sını kazanmıştır. Merkez-sağ çizgideki Halk Hareketi Birliği (Union pour un mouvement populaire) ve
Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (Union des démocrates et indépendants) partilerinin başını çektiği  merkez-sağ çizgideki
seçim ittifakı, birinci turda oyların %20,86’sını, ikinci turda %23,99’unu alarak meclisteki sandalyelerin %11,86’sını
kazanmıştır. Dördüncü sırada gelen Ulusal Cephe Partisi ise birinci turda, oyların %12,56’sını, ikinci turda %8,52’sini alıp
meclisteki sandalyelerin %3,39’unu kazanmıştır. Seçimleri takiben 4 Nisan 2014’te, 59 üyeli Grenoble şehir meclisi, 50 lehte
oyla yeni belediye başkanını seçmiştir. 

Başkan yardımcılarının (adjoints) yarısının kadın olduğu şehirde, eğitim programları ve kamu huzurundan, maliyeden,

yaşlılar ve nesillerarası politikalardan, uluslararası dayanışmadan, kültürden, spordan, açık veri ve özgür yazılımdan, eşit
haklar ve ortak yaşamdan, kamu politikalarının değerlendirilmesi ve tasarımından, sağlık ve önleyici politikalardan, yerel
demokrasiden, sivil toplumdan, kamusal alanlar ve doğadan, şehircilik, konut, habitat ve enerji aktarımından, okullardan,

personel ve genel idareden, kentsel hareket ve ulaşımdan ve özel olarak iki ayrı sektörden sorumlu toplam 20 başkan
yardımcısı görev yapmaktadır. Ayrıca, Grenoble Belediyesi'nin kentsel dönüşüm, kültür, ekonomik ve turistik gelişme, sosyal
konut ve enerji ile ilgili alanlarda iktisadi teşebbüsleri bulunmaktadır.



HALKA AÇIK VERİ
 ve İHALELER

Açık Veri (Open Data)

Grenoble Belediyesi, şeffaf bir yönetim anlayışıyla, Ekim
2014'te kamu verilerini halka açma kararı almıştır. Bu karar
doğrultusunda her meclis oturumu kayda alınmakta ve
video olarak belediyenin internet sitesinde yer almaktadır.
Oturumların işitme engelli yurttaşlar için işaret dilinde
anlatımı da bulunmaktadır. Belediye meclis raporları, tarih
tarih belediyenin internet sitesinde yayınlanmakta ve
arşivlenmektedir. Ayrıca belediyenin bütçe, kamu ihaleleri,
kentsel planlama, eğitim, çevre ile ilgili tüm dokümanlarına
internet sitesinde yer verilmektedir.

Agora Store

Agora Store, 2005 yılında Lyon Belediyesi ile işbirliği halinde
oluşturulmuş, kamu kurumu ve işletmelerin çevrimiçi açık
arttırma düzenlemesine olanak sağlayan bir internet
sitesidir. İnternet sitesinde, araçlardan bilgisayarlara,

mobilyalardan bahçe ekipmanlarına geniş bir ürün yelpazesi
bulunmaktadır. Agora Store'un amacı, yurttaşların açık
arttırmaya katılmasını desteklemek ve böylece, mevcutta
kullanılmayan ürünlerden yararlanmasını sağlamaktır. Açık
arttırmalar, başta profesyoneller, dernekler ya da kamu
kuruluşları olmak üzere herkese açıktır. Ancak, yalnızca yerel
yönetimler, kamu kurumları veya işletmeler açık arttırmaya
ürün koyabilmektedir. Kayıt ve katılım ücretsizdir.
https://www.agorastore.fr/ 



YURTTAŞIN KENTİ 

Yerel Demokrasinin Yeniden İnşası (Refondation de
la démocratie locale)

Yeni seçim dönemi sonrası göreve başlandığından bu
yana Grenoble Belediyesi, yerel demokrasiyi yeniden
inşa etmek, Grenoble'u herkesin kenti haline getirmek
ve yurttaşı kentin ve kamu politikalarının merkezine
yerleştirmek için pek çok önemli atılım
gerçekleştirmiştir. Haziran ayında Jean Macé
mahallesinde yapılacak olan okul ile ilgili yurttaşa
danışma, belediye bütçesi konusunda ilk eğitimin
verilmesi, kamusal verilerin online hale getirilmesi,
Temmuz ayında kültür politikaları konusunda istişare
başlatılması, Eylül ayında Esplanade'ın düzenlenmesi
projesinin yurttaşlarla birlikte revize edilmesi, Ekim
ayında kamusal alanın kent sakinleriyle birlikte
yeşillendirilmesi ve Kasım ayındaki yurttaş oturumları
gibi...

Grenoble Belediyesi, kamu politikalarının zenginleşmesi ve yeni
projelerin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi için yurttaşların
kararlara dahil olmasını arzulamaktadır. Aynı zamanda, yurttaş
katılımının yeni örneklerinin (bağımsız yurttaş konseyleri vb.) ya da
yurttaşların belediye politikalarına etki etmesine izin veren araçların
(katılımcı bütçe, girişim fonları, yurttaşların önerge verme hakkı,
yerel referandumlar vb.) ortaya çıkmasını sağlayarak bilgi, eğitim ve
tartışma alanlarının gelişmesini teşvik etmektedir. Belediyenin
amacı, kamusal hayatın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla uzun
vadede yurttaşların etkin hale gelmesini (güçlenmesini) ve yerel
demokrasinin kolektif bir biçimde yeniden inşa edilmesini
sağlamaktır. Bu amaçla, Grenoble Belediyesi'nin oluşum sürecine
Eylül 2014'te Grenoblularla birlikte başladığı ve ilk oturumlarını 7-8
Kasım'da gerçekleştiren Bağımsız Yurttaş Konseyleri'nin (conseils
citoyens indépendants) ortaya çıkışı önemli bir adım olmuştur. 16
yaşından büyük Grenobluların önerge verme hakkına (le droit
d'interpellation citoyenne) sahip olması ve katılımcı bütçe
oluşturulması da bu konudaki diğer önemli adımlardır.
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Yurttaş Oturumları (Assises Citoyennes)

Yurttaş oturumları, yerel demokrasinin araçları konusunda
Grenoble kentini geliştirmeyi amaçlayan daha geniş bir sürecin
parçasıdır. İlk oturum 2014 yılının sonlarında, ikinci oturum ise
2016 yılının başlarında gerçekleşmiştir.

7-8 Kasım 2014 Yurttaş Oturumları:

7-8 Kasım'da Grenoble Kültür Merkezi'nde (MC2) düzenlenen ve
ilk gün 600'den fazla, ikinci gün ise 350'den fazla insanın
katıldığı Yurttaş Oturumları, bir şenlik havasında ve herkesin
kendini özgürce ifade edebileceği bir formatta
gerçekleştirilmiştir. Tanıtım akşamı, yerel demokrasinin
işleyişinin kolektif bir biçimde sorgulanmasına olanak sağlamış,
halkın aktörlerin yerine geçtiği Forum Tiyatrosu* şeklindeki
gösteride yerel demokraside yaşanan durumları gösteren
skeçler oynanmıştır. Gecenin sonunda, "Katılımcı Demokrasi
Politikaları" yazarı Guillaume Gourgues, yerel demokrasinin
araçları konusunda eleştirel bir yön taşıyan bir konuşma
yapmıştır. 8 Kasım Cumartesi sabahı ise, gelecekteki bağımsız
yurttaş konseylerinin rolü ve işleyişi üzerine düşünmek için bir
araya gelen 150 yurttaşın geri bildirimde bulunduğu bir çalışma
gerçekleştirilmiş ve bu çalışma, dernekler, siyasi topluluklar gibi
diğer grupların katkıları ile zenginleştirilmiştir. Öğleden sonra
gerçekleştirilen atölyelerde uygulamaya yer verilerek
katılımcıların, yurttaş girişimlerinin oylanması (Votation
d'initiative citoyenne) ve katılımcı bütçe gibi başlıklar altında
yurttaş katılımının yeni araçlarını birlikte incelemeleri
sağlanmıştır. Bu oturumlar, gelecekteki Bağımsız Yurttaş
Konseyleri'nin temelini oluşturmuştur.

*Bir atölye formunda gerçekleştirilen Forum Tiyatrosu'nda, öncelikle belirlenen probleme uygulanabilecek çözümler tartışılır. Sonra bu çözümler, seyirci-oyuncular
tarafından sahne üstünde deneyimlenir. Sahnede gösterilen çözüm, bütün katılımcılar tarafından tartışılarak çürütülür veya benimsenir.)

Yurttaş Girişimlerinin Oylanması Atölyesi'nde bir
veya birden çok kent sakininin başlattığı bir
dilekçede yer alan konuların oya sunulması
sağlanmıştır. Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsü
Profesörü Raul Magni Berton tarafından tasarlanan
bu atölyede, katılımcılardan kendi seçtikleri bir
konuda bir proje taslağı hazırlamaları, yazdıkları
dilekçenin imzalanmasını sağlamak için bir
kampanya oluşturmaları ve son olarak da bu
kampanyaya oy vermeleri istenilmiştir. Bu atölye,
Avrupa'daki ve dünyadaki farklı referandum
şekillerinin ve yerel demokrasi üzerindeki etki ve
sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamayı
amaçlamıştır.

Katılımcı Bütçe Atölyesi'nde ise ilk olarak
katılımcılar, bir mahallede gerçekleşebileceği şekilde
bir katılımcı bütçe halk oturumu deneyimi
yaşamışlardır. Sonrasında ise katılımcı bütçe
konusunda çalışmalar yapmış olan Gilles Pradeau,
katılımcılara, Avrupa'daki ve dünyadaki örnekleri
temel alarak katılımcı bütçenin temel ilkelerini, farklı
aşamalarını, farklı çeşitlerini ve uyarlanabilirliğini,
etkilerini, başarısını garantileyen kuralları anlatmış
ve katılımcı bütçenin Grenoble'da başarılı olma
kriterlerinin neler olduğu sorusunu yönelterek
katılımcıları düşünmeye sevk etmiştir.
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Bağımsız Yurttaş Konseyleri (Conseils Citoyens Indépendants)

Fransa devleti, 2002 yılından itibaren, “yerel demokrasi yasasının” (démocratie de proximité) uygulanması yoluyla katılımcı
demokrasinin kapsamının genişletilmesi yönünde bir irade ortaya koymuş ve nüfusu 20.000'in üzerinde olan yerleşimlerde
yurttaşların etkisinin güçlendirilmesi amacıyla mahalle meclislerinin kurulmasını öngörürken, nüfusu 80.000'in üzerinde
olan yerleşim yerlerinde ise mahalle meclislerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Grenoble'da belediye meclisi
tarafında ilk olarak  6 ayrı sektörde (mahalle kümelerinden oluşan yapı) Yurttaş Danışma Konseyleri (Conseils Consultatifs
de Secteur - CCS) oluşturulmuştur. Seçilenler ve yurttaşlarla birlikte yönetilen bu konseyler, gönüllü yurttaşlar, dernekler ve
mahalle birliklerinden (les unions de quartier) oluşmaktaydı. Konseyler, belediye başkanı için danışman rolü görmekte ve
kararlara işbirliği ruhu içinde dahil edilmekteydiler.

Grenoble'daki yerel demokrasi uygulamalarını yenilemek ve güçlendirmek adına, yeni belediye, "projelerin yurttaşlarla
birlikte üretilmesini" taahhüt etmiştir. Bu nedenle, Yurttaş Danışma Konseyleri yerine belediye ve seçilenlerden işlevsel
olarak bağımsız olan Bağımsız Yurttaş Konseyleri (Conseils Citoyens Indépendants - CCI) oluşturulmuştur. En uygun ve
meşru olan aracı elde etmek amacıyla, yurttaşlar bu konseylerin oluşturulması sürecinde bir araya getirilmiş ve konseylerin
oluşum sürecinde farklı etaplara yer verilmiştir:

           Gönüllü yurttaşlardan oluşan bir düşünce grubu, Bağımsız Yurttaş Konseyleri için mümkün olan farklı senaryolar
üzerine düşünmek için 2014 yılında pek çok kez bir araya gelmiştir.  AequitaZ Derneği tarafından düzenlenen bu toplantılar,
konseylerin rolü, iç düzenlenmesi, işleyişi, ihtiyacı olan araçlar, kamu otoriteleri, siyasi partiler, dernekler vb. karşındaki
bağımsızlığı konusundaki düşüncelerin ortaya koyulmasına imkan tanımıştır.
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            7-8 Kasım 2014 tarihlerinde Grenoble Kültür
Merkezi'nde (MC2) düzenlenen Birinci Yurttaş
Oturumları, düşünce grubunun çalışmalarını ve aynı
zamanda diğer grupların (CLUQ, Démocratie Réelle, Go
Citoyenneté, LAHGGLO, Collectif Pas sans nous) katkılarını
sunmasına, farklı görüşlerin karşılaşmasına ve geniş bir
yurttaş kurulunda tartışılmasına fırsat tanımıştır.

Bu sürecin sonucunda, Bağımsız Yurttaş Konseyleri, Belediye Meclisi'nin 23 Mart 2015'te verdiği karar doğrultusunda
oluşturulmuştur. Nisan ve Mayıs ayları arasında, Grenoble Belediyesi, gönüllü Grenobluları davet eden bir kampanya
başlatmış ve yaklaşık 400 yurttaş bu çağrıya olumlu yanıt vermiştir. Böylece, ilk üyeler 4 Haziran 2015'te gerçekleştirilen
kura ile belirlenmiştir. Şu an Grenoble'da 7 adet Bağımsız Yurttaş Konseyi bulunmaktadır. Her konsey, kadın-erkek
sayısının eşitliğine önem verilerek, seçim listelerinden ya da gönüllü listelerinden rastgele seçilen 40 kişiden oluşmaktadır.
Her birey, meclis üyesi olarak en fazla 2 yıl çalışabilmektedir. Konseyler, Grenoble'daki yurttaşlar ve dernekler tarafından
gündeme getirilen problemlere dayanarak belli konular ve projeler belirlemekte, bunlar arasında seçim yaparak yıllık
çalışma konularını oluşturmaktadırlar. Ayrıca belediyeye tavsiyeler vermekte,  belediye ile birlikte projeler oluşturmakta,

tartışma ve fikir alışverişi toplantıları düzenlenmekte ve belediye başkanından belediye meclisi oturumları sırasında sözlü
olarak açıklama isteyebilmektedirler (http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/).

           Yurttaş Oturumları'nda sunulan önerilerin
ardından, Bağımsız Yurttaş Konseyleri'nin rolünü,

yapısını, alanını, işleyişinin genel çerçevesini
belirlemesi için çalışan,  12 yurttaştan ve 12 belediye ve
metropoliten yöneticisinden oluşan özel bir
komisyon (une commission extra-municipale)

oluşturulmuştur.
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Grenoble'da Oturan Yabancıların Danışma Konseyi (Conseil Consultatif des Résidents Etrangers Grenoblois)

Grenoble'da oturan, yaşayan, okuyan, çalışan yabancıların oy verme ve yerel düzeyde seçilebilme hakkından
yararlanamaması nedeniyle oluşan demokrasi açığını kapatmak amacıyla, belediye meclisi, 1999 yılında
Grenoble'da Oturan Yabancıların Danışma Konseyi'nin (CCREG) kurulmasına karar verilmiş ve bu karar, 2000
yılının Temmuz ayında uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten beri, bir katılımcı demokrasi örneği olarak CCREG,

kolektif bir düşüncenin oluşturulabilmesine ve yerel kamu politikalarının zenginleştirilmesine katkı
sağlamaktadır. 

70'den fazla milletten oluşan Grenoble gibi kozmopolit bir şehirde, CCREG, hem kültürel bir buluşma zemini,
hem de yurtdışında yaşanan deneyimlerin yerel kamu politikalarını zenginleştirmesi için kullanılabileceği bir
yerdir. CCREG'nin, oy hakkı ve seçilebilirlik, yerel işbirliği, ayrımcılığa karşı mücadele gibi pek çok çalışma konusu
bulunmaktadır. Belediyenin isteği ya da kendi inisiyatifiyle konsey, kentle ilgili projeler ve Grenoblularla ilgili
konular üzerine düşünmekte ve bu kolektif düşünme sonrasında ortaya çıkan görüşler, belediye meclisine ya da
komisyonlarına iletilmektedir. CCREG, yerel siyaset konusunda endişe duyan yabancı uyruklu Grenoblulara bir
tartışma zemini oluşturmayı ve belediye meclisini, Grenoble'da oturan yabancı nüfusun endişelerini dikkate
almaya yöneltmeyi hedeflemektedir.
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Katılımcı Bütçe (Budget Participatif)

Katılımcı Bütçe, 16 yaşından büyük
Grenoblulara, belediye bütçesinin bir kısmını
yurttaşların projelerine ayırma imkanı
sağlayan bir araçtır. Bu amaçla, yılda toplam
800.000 euro yurttaş projelerine yatırım için
kullanılmaktadır. Katılımcı bütçe, yurttaşların
kendi ihtiyaçlarına cevap verecek projeler
önermelerini sağlamayı, belediye
harcamalarının önceliklendirilmesine
Grenobluları dahil etmeyi ve yurttaş katılımını
desteklemeyi amaçlamaktadır.

Katılımcı bütçe adımları aşağıdaki gibidir:

       1.adım:     Belirlenen tarihler arasında
yurttaşlar, fikirlerini olgunlaştırarak bir
projeye dönüştürür ve katılımcı bir platform
olan budgetparticipatif.grenoble.fr yoluyla ya
da Mahalle Evleri'ndeki (les Maisons des
Habitants ) mevcut formu doldurarak
projelerini yollarlar. Projelerin bir sonraki
aşamaya geçebilmesi için, katılımcı bütçe
yönetmeliğin 8'inci maddesinde belirlenmiş
kriterlere dayanarak, kabul edilebilir olup
olmadıkları incelenir, sonuç internette
yayınlanır ve proje sahiplerine bilgi verilir.

    3. adım:      İkinci aşamada belirlenen projelerin, teknik,

hukuki ve mali olarak uygulanabilirliği Grenoble Belediyesi ve
Grenoble-Alpes Metropolü tarafından katılımcı bütçe
yönetmeliğinin 8'inci maddesinde belirtilen kriterlere göre
incelenir. Proje sahiplerine, neden projelerinin uygulanabilir
olmadığı konusunda bilgi verilir. Bu inceleme sonrasında
Grenobluların oyuna sunulacak projelerin listesi oluşturulur. Bu
listede, projenin adı, kısa bir açıklaması, yeri ve tahmini maliyeti
yer alır.

     2. adım:     Birinci adımı geçen proje sahiplerinin projelerini
sunması, bir tartışma ortamı yaratılması ve katılımcılarla
birlikte fikir alışverişinde bulunulması için bir etkinlik
düzenlenir. Bu etkinliğe 16 yaşından büyük tüm Grenoblular
katılabilir. Proje sunumları sonrasında oylama yapılarak bir
sonraki aşamaya geçecek 30 proje belirlenir.
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     4. adım:     Projeler için, belediye binasında nihai seçim
gerçekleştirilir. Projeler, 100.000 eurodan az ya da fazla olan
projeler olmak üzere iki kategoride seçilir ve toplam değeri
800.000 euro olacak şekilde (minimum 100.000 eurodan az 6
proje ve 100.000 eurodan fazla 1 proje) bir zarfta birleştirilir. Daha
sonrasında projeler, Grenoble Belediyesi ve Grenoble-Alpes
Métropolü'nün bir sonraki yıllık bütçelerinde yer alması için
meclisin oyunu sunulur.

     5.adım:      Projelerin uygulanmasında yer alan tüm paydaşlarla
diyalog halinde olunarak projeler uygulanmaya başlanır.

Projeler bir binayla, yolla, mahalleyle ya da Grenoble belediyesinin
tüm alanıyla ilgili olabilir, ancak kabul edilebilmesi için bazı
kriterlere uygun olması gerekir. Grenoble Belediyesi ve Grenoble-

Alpes Metropolü'nün yetki alanında olması, Grenoble
belediyesinin sınırları dahilinde gerçekleşmesi, kamu yararını
amaçlaması, teknik, mali ve yasal olarak gerçekleştirilebilir olması,
tahmini maliyetinin 400.000 euroyu geçmemesi, ayrımcılık
içermemesi, işletme maaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olan
yatırım maliyetinin %5'inden azı olması gibi. 2015 yılında 150 proje
önerisinde bulunulmuş, seçilen 30 projeden 19'u yönetmeliğe
uygun bulunmuş ve bu projelerden 9'u kazanarak 2016 bütçesine
dahil edilmiştir. 2016 yılında ise 15 Mart - 7 Mayıs tarihleri arasında
Grenoblular proje fikirlerini ortaya koymuş, 21 Mayıs'ta ise 30
projenin seçildiği ilk oylama gerçekleştirilmiştir. Nihai seçimler 10-

15 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve kazanan projeler 2017
yılında gerçekleşitirilecektir.  
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Yurttaşlar İçin Katılım Fonu (Fonds de
participation des habitants):

Grenoble Belediyesi, oturduğu mahalle için
bir fikri olan yurttaşların projelerini 800
euro'ya kadar finanse etmektedir. En az iki
kişiden oluşan 18 yaşından büyük mahalle
sakinleri, bir mahalle topluluğu ya da bir
mahalle derneği proje önerisinde
bulunabilmektedir. Bu kapsamda, meme
kanseriyle mücadele için düzenlenen Zumba
dansı, bisiklet geçidi, Scrabble yarışması,
konserler, sergiler gibi pek çok proje
gerçekleştirilmiştir.

Yurttaşlar İçin Katılım Fonu isteğinde
bulunabilmek için internetten indirilen ya da
mahalle evlerinden alınan form doldurularak
ikamet edilen mahallenin Mahalle Evi'ne
başvuruda bulunulmakta ve daha sonrasında
mahalle sakinlerinden oluşan bir komite
karşısında proje sahipleri projelerini
sunmaktadır. Her komite ayda bir kez
toplanarak, projeleri tartışmakta ve oylayarak
seçmektedir. Her mahalle sakini kendi
mahallesinin komitesine katılabilmektedir.
Toplantılar Grenoble Belediyesi tarafından
organize edilmektedir.
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Önerge ve Halk Oylaması (Interpellation et votation d’initiative citoyenne)

Önerge hakkı, bir konuda belediyenin harekete geçmesini, hizmette bulunmasını isteyen Grenobluların,
konusu doğrudan Belediye Meclisi tarafından kabul edilecek ya da yurttaşların oyuna sunulacak bir dilekçe
başlatmasına imkan tanıyan yenilikçi bir katılım aracıdır.

Bir dilekçenin başlatılabilmesi için 3 temel kural mevcuttur:

• 16 yaşından büyük olmak ve Grenoble'da ikamet etmek. Dernek olarak yapılan başvurularda  derneğin
Grenoble'da bulunuyor olması.
• Dilekçenin konusunun belediyenin yetkisi sınırlarında yer alması.
• Dilekçenin Belediye Meclisi'ne sunulabilmesi için 16 yaşından büyük en az 2000 Grenoblu tarafından
imzalanması.
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Önerge Hakkı kullanılırken aşağıdaki adımlar takip edilmektedir:

       1. adım:       Bir dilekçe başlatmadan önce onun kabul edilebilir olup olmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Dilekçenin kabul edilebilmesi için önerdiği konunun yasal olması ve ayrımcılık
içermemesi, belediyenin yetki alanı içerisinde yer alması, yurttaşların kabulü ya da reddi yönünde oy
verebilmesi için önerinin net bir şekilde formülize edilmesi, öneride tek bir fikrin sunulması
gerekmektedir. Bunun için, yurttaşlar, internetten indirdikleri ya da Mahalle Evleri'nden aldıkları formu
doldururlar. Belediye görevlileri dilekçenin kabul edilebilir olup olmadığını ya da daha önce aynı konuda
bir dilekçe oluşturulup oluşturulmadığını incelerler ve 1 ay içerisinde dilekçe sahibine cevap verirler.

       2.adım:       İlk aşamadan geçen dilekçe, belediye tarafından, Grenobluların imzasını toplamak için
kullanılan bir dilekçe formuna dönüştürülür. Bir dilekçenin Belediye Meclisi'ne sunulabilmesi için 6 ay
içerisinde 2000 Grenoblu tarafından imzalanması gerekmektedir. Dilekçeler 2016 yazından beri online
olarak da imzalanabilmektedir.

       3. adım:      Bu adımda olası iki senaryo mevcuttur: • Belediyenin internet sitesinde yer aldıktan 6 ay
sonra 2000 imzaya ulaşamayan dilekçe geçersiz ilan edilir ve internet sitesinden kaldırılır. • Eğer dilekçe, 6
ay içerisinde 16 yaşından büyük 2000'den fazla Grenoblu tarafından imzalanırsa, imzalar öncelikle
belediye yetkilileri tarafından doğrulanır ve Belediye Başkanı dilekçe sahibini önerisini sunmak üzere
Belediye Meclisi'ne davet eder. 2000 imzaya ulaşan her proje, belediye tarafından yapılacak olan bir mali
değerlendirmenin konusu haline gelir.

       4. adım:      Dilekçe belediye meclisinde tartışılır. Dilekçenin önerisi ya doğrudan Belediye Meclisi
tarafından uygulanması için kabul edilir ya da yılda en az bir kez belediye tarafından düzenlenen bir
referandumla Grenobluların görüşüne sunulur. Grenoble Belediye Başkanı, en az 20.000 olumlu oy alan ve
olumlu oyların olumsuz yöndeki oylardan fazla olduğu önerilerin uygulanacağını taahhüt etmektedir. 
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Belediye Sosyal Hizmet Merkezleri
(Le Centre Communal d'Action Sociale -CCAS)

Belediye Sosyal Hizmet Merkezleri, nüfusun sosyal
ihtiyaçlarını analiz edip Grenoble Belediyesi'nin sosyal refah
politikalarını uygulamaktadırlar. Grenoble Belediyesi'nin
Sosyal Hizmet Merkezleri'nin Fransız Devrimi'nin hemen
sonrasına dayanan 200 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Bu
tarihlerde kurulan Hayırseverlik Bürosu ve Yardım
Bürosu'nun 1978'de birleşmesiyle oluşan Sosyal Yardım
Bürosu, 1986'da ismini değiştirerek Belediye Sosyal Hizmet
Merkezleri'ne (CCAS) dönüşmüştür.

Grenoble Belediyesi'nin Sosyal Hizmet Merkezleri, Aile ve
Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre yönetilen, sosyal gelişim
ve yardım için ortak eylem oluşturmayı amaçlayan bir idari
kamu kurumu olduğu gibi, devletin çeşitli sosyal hizmet
kurumları ve çeşitli derneklerle de işbirliği içerisindedir.  

"Herkes için sosyal hizmet" amacıyla tasarlanmış, yardım
ve engellerin bireysel olmaktan çıkıp toplumsal bir anlam
kazanmasını destekleyen ve kent sakinleri ve kuşaklar
arasındaki bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan Grenoble
Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri'nin aktif olarak
hizmet veren 1394 birimi ve 67 milyon euro'nun üzerinde
bütçesi bulunmaktadır. "Herkes için sosyal hizmet"
prensibi çerçevesinde, gelir düzeyi düşük aileler, yalnız
yaşayanlar ve dezavantajlı gruplar için, Belediye Sosyal
Hizmet Merkezleri, yalnızca bir koruma eyleminde
bulunmanın ötesinde,  bütçe tavsiyesi veren, yakıt
yoksulluğuyla mücadele eden, iş bulmaya yardımcı olan
bir platformdur ve belediyenin sunduğu diğer sosyal
hizmetlerin tamamlayıcıdır.

Grenoble Belediyesi'nin Sosyal Hizmet Merkezleri'nin
sosyal yardım gibi gerçekleştirmekle yükümlü olduğu
görevlerinin yanı sıra toplumsal gelişim ve eşitsizlikle
mücadele gibi görevleri de bulunmaktadır. Bu yardımcı
görevlerin geliştirilmesi konusunda toplumsal gözlem ve
sosyal ihtiyaçların analizi (zorunlu yıllık rapor) önemli rol
oynamaktadır. CCAS'in Toplumsal Kalkınma Politikası'nın
sosyal haklara erişimi kolaylaştırmak, kentin her
bölgesindeki ayrı ihtiyaçlara uygun olarak hizmet sunmak,

günlük hayatlarını daha iyi hale getirebilmeleri için
insanları ortak eyleme teşvik etmek ve kentteki sosyal
bağları, kardeşliği, kuşaklararası etkileşimi ve kültürlerarası
anlayışı geliştirmek gibi 4 ana hedefi mevcuttur.
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Belediye Sosyal Hizmet Merkezleri'nin  Hizmetleri:

                        Mali Yardım
 

Bütçe Danışma Platformu:

Bütçesini yönetmekte anlık ya da uzun süreli zorluklar yaşayanlara, Belediye Sosyal Hizmet Merkezleri tavsiyelerde
bulunmakta ve yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, bütçe tavsiyesi, bankalarla ilişki konusunda tavsiye (hesapların
yönetimi, masraflar vb.), bankalarla arabuluculuk, ödemelerle ilgili müzakere (zaman talebinde bulunma vb.),

kredilerin yeniden yapılandırılmasına yardım, borçla ilgili icra dosyalarının takibi gibi hizmetleri bulunmaktadır.
http://www.lafinancepourtous.com 

İsteğe Bağlı Sosyal Yardım:  

Belediye Sosyal Hizmet Merkezleri'nin isteğe bağlı
sosyal yardım hizmeti, en az 3 aydır Grenoble'da
yalnız, çift olarak ya da erişkin çocukları ile birlikte
yaşayanları (reşit olmayan çocuklarıyla yaşayanlar
Isère Genel Kurulu tarafından desteklenmektedir)
kapsamaktadır. Gıda ihtiyaçlarının giderilmesi, enerji
ya da kira masraflarının ödenmesi, sağlık, eğitim ve
ulaşım masraflarının karşılanması için mali destek
sağlanması amacıyla tasarlanmış hizmetlerdir.
Sosyal yardım istekleri, durumu kanıtlayan
belgelerden oluşan bir dosya ile, bir sosyal hizmet
uzmanı tarafından CCAS'e ulaştırılmakta ve her
dosya CCAS'in daimi komisyonu tarafından
incelenmektedir.

Tatil Yardımı:

Düşük ya da orta gelirli ailelerin çocuklarının tatile gitmesine
imkan tanımak amacıyla Grenoble Belediyesi Sosyal Hizmet
Merkezleri, 18 yaşından küçük çocukların yıl boyunca tüm
okul tatillerine mali olarak destek vermektedir. Çocuklar için
olan tüm tatillerin, Gençlik Spor Müdürlüğü'nün
yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Ayrıca Mahalle
Evleri ve Grenoble Sosyal Hizmet Merkezleri, ailelerin, yalnız
yaşayan kişilerin ve yaşlı bireylerin tatile ya da günübirlik
gezilere çıkmasını teşvik etmektedir. Tatile çıkma ihtiyacı
olan, ancak bunun için yeterli maddi imkanı bulunmayan
kişilerin tatil projeleri maddi olarak desteklemekte ve bu
kapsamda ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmesi,
sosyal bağların pekiştirilmesi ve kuşaklararası karşılıklı
anlayışın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
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Kira Yardımı: 

Kira yardımı, özel konutlarda kiracı olan tüm Grenoblu aileleri kapsamaktadır. Sosyal konutlarda oturmayan ve
düşük yaşam standartlarına sahip olan ailelerin konut için ödedikleri maliyeti düşürmeyi ve onların yaşam
kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Kira yardımı, Aile Ödeneği Fonu (Caisse d'Allocations Familiales) tarafından
her ay düzenli olarak kiracıya ödenmekte, 1 yıl süre ile verilmekte ve ailenin durumu aynı ise yenilenmektedir.  

Mikrokredi: 

Mikrokredi, krediye ihtiyacı olan ama bankalardan kredi alamayan tüm Grenoble sakinleri için tasarlanmış bir
araçtır ve bir sosyoprofesyonel entegrasyon projesi niteliğindedir. İş yeri kurmak ya da mevcut borçları ödemek için
kullanılamamaktadır. İşe ulaşımın kolaylaştırılması için ehliyet alma, araç satın alma veya onarım masraflarının
mali olarak desteklenmesi, mesleki bir eğitim almak için, bilgisayar almak için, konut bulmaya yardımcı olmak için
(emlakçı ücreti gibi), sağlık güvencesinin kapsamadığı sağlık harcamaları için, bir sorunla başa çıkabilmek için
(cenaze masrafları, ayrılık ile ilgili masraflar gibi) kullanılması amaçlanmaktadır. 

                       Yasal Destek

Grenobluların haklarını bilmelerini, sorunlarını anlatmalarını, tavsiye almalarını sağlamak ve bir çatışmanın
çözülmesinde onlara yardımcı olmak amacıyla her mahallede ücretsiz olarak hizmet veren Sosyal Hizmet
Merkezleri ve Mahalle Evleri (Maison des habitants) bulunmaktadır. Bu kapsamda, aile hukukuna bağlı sorunlar
(boşanma, ebeveyn otoritesi vb.) haricinde bireyler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak adına
Yargıtay Başkanı tarafından atanan gönüllü arabulucular hizmet vermekte; aile, miras, konut, ceza ve iş hukuku
gibi konularda avukatların danışmanlık yaptığı ücretsiz hatlar bulunmakta ve suç mağdurlarına psikolojik ve
hukuki destek sağlanmaktadır. 
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                        Acil Konaklama

Fransa Devleti, Isère ve Metropol Genel Kurulu ve Grenoble Belediyesi ile işbirliği içerisinde CCAS, büyük zorluklar
içinde olan kişilerin durumlarına en uygun şekilde danışma ve barınma hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
Komünlerarası Kabul Merkezi (centre d'accueil intercommunal) zor durumdaki evsizleri kabul eden bir acil
konaklama merkezidir. Erkekler için 24, kadınlar için 14, aileler için 24 ve şiddet mağduru kadınlar için 2 kişilik yere
sahiptir. Henri Tarze Konaklama Merkezi, sosyal uyumsuzluk yaşayan ve  entegrasyon projesine dahil olmak
isteyen insanların kabul edildiği bir yurttur ve 22 yaşam ünitesi bulunmaktadır. Les lits halte-soins santé (LHSS) ise
evsiz insanlara tıbbi ve sosyal bakım hizmeti sunmaktadır.

                       Enerji Yoksunluğuna Karşı Mücadele Platformu

CCAS, yüksek enerji tüketimi (elektrik, gaz, su), kısıtlı ısınma, ödenmemiş faturalar, mali zorluklar, binadan
kaynaklanan problemlerden (izolasyon vb.) mağdur olan Grenobluların termal konforlarını ve enerji tüketimlerini
iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, enerji verimliliği konusunda bilgilendirme, evlerde sosyo-teknik
teşhislerde bulunma, hukuki danışmanlık, duruma göre mali yardım hizmeti vermektedir.  

                        Dayanışma Sepetleri

Tüm Grenobluların kaliteli gıdaya erişiminin teşvik edilmesi için yerel üreticilerden elde edilen sebze ve meyvelerin
ve belli ürünlerin dağıtılması sağlanmaktadır. Sepetler, kişilerin gelirlerine uygun bir şekilde ücretlendirilmekte ve
dağıtımı, haftalık olarak Mahalle Evleri'nden yapılmaktadır.
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                        Mahalle Evleri (Maisons des Habitants) 

Herkes için sosyal hizmet sunmanın ilk aktörü olan Mahalle Evleri,
kent sakinlerinin günlük hayatlarını ve aynı zamanda mahalle
hayatına katılımlarını kolaylaştıran birimlerdir. Grenoble'da
mahallelerin ya da mahalle öbeklerinden oluşan sektörlerin
(secteurs) merkezinde yer alan Mahalle Evleri, tüm kent
sakinlerine açıktır ve geniş bir hizmet yelpazeleri bulunmaktadır.
Bilgi, idari formalitelerle ilgili yardım, hukuki danışmanlık, hak ve
hizmetlere erişim konusunda tavsiye, konut, taşınma ya da
çocukların tatil masraflarına destek, kültürel faaliyetler, aile
bütçesinin yönetimi ile ilgili danışma ve yardım gibi hizmetleri
mevcuttur. Mahalle Evleri, aynı zamanda mahalle sakinlerinin
yerel hayata katılımını teşvik eden, kuşaklararası etkileşimin
sağlandığı ve dayanışma ruhunun aşılandığı yerlerdir. 

CCAS'in Yönetim Kurulu: 
CCAS'in Yönetim Kurulu, eşit sayıda
Belediye Meclisi tarafından seçilen ve
Belediye Başkanı tarafından atanan
üyelerden oluşmaktadır. Bu eşitlik, sivil
toplum temsilcilerinin kurumsal
projelerin hazırlanmasına dahil edilmesi
açısından önem taşımaktadır. Belediye
Başkanı tarafından atanan 4 üyenin, aile
birliği derneklerinin, yaşlı ve emekli
derneklerinin, engelli derneklerinin ve
dışlanmaya karşı mücadele ve
entegrasyon ile ilgili çalışan derneklerin
birer temsilcisinden oluşması
zorunludur.

CCAS'in 2015-2020 Stratejik Planı:
Grenoble Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri, gelecek 5 sene içindeki
eylemlerini yönlendirecek olan 2015-2020 Stratejik Planları'nın hazırlık
sürecini 2014 yazında başlatmışlardır. Grenobluların ihtiyaçlarına en iyi
şekilde cevap verebilmek adına, stratejik planın hazırlık sürecinde
CCAS'in geniş kullanıcı kitlesi, ortakları ve birimlerinin dahil edildiği bir
danışma süreci gerçekleştirilmiştir. Ekim 2014 ile Ocak 2015 tarihleri
arasında farklı konularda 7 çalışma grubu oluşturularak tartışmaların
gerçekleştirildiği birçok oturum düzenlenmiş ve sonuçlar, 22 Ocak'ta
gerçekleştirilen Genel Kurul aracılığıyla kamuoyuna sunulmuştur. Bu
plan, Grenoble Belediyesi'nin sosyal hizmetler politikasının temelini
oluşturmakta ve belediyenin sunduğu çeşitli hizmetleriyle (gençlik
politikası, kuşaklararası dayanışma, eşit haklar, kültür, ekonomi, sağlık
vb.) CCAS'in arasındaki bağı ortaya koymaktadır. 
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Dernekler Merkezi
(Maison des Associations):

Grenoble Belediyesi, kendine ait Dernekler
Merkezi aracılığı ile yerel derneklerin
kurulmasını ve gelişmesini
desteklemektedir. Dernekler Merkezi,
derneklerin faaliyetlerinin yönetimi ve
geliştirilmesi için gerekli olan araç ve
kaynakları sağlamaktadır. Dernekler
Merkezi'nde paylaşılan alanlar (yemek alanı,
basın alanı, paylaşımlı bürolar, bilişim odası
gibi...) dernek arasındaki işbirliği ve fikir
alışverişinin artmasına imkan tanımaktadır.
Aynı zamanda, Derneklerle İlişkiler Bürosu
(Service Relations avec le Monde Associatif)
ekibi de kamuoyuna derneklerin etkinlik ve
aktiviteleriyle ilgili bilgi vermektedir.

Dernekler Evi'nde 12 toplantı odası ve 160 kişilik kapasiteye sahip bir
konferans salonu bulunmakta ve rezervasyon talebi belediyenin internet
sitesinde yer alan form ile gerçekleştirilebilmektedir. Sivil toplum
konusunda uzman kişiler, derneğin oluşturulması, işleyişi, geliştirilmesi ya
da bir sivil toplum projesi oluşturulması gibi konularda dernekler ve proje
geliştiriciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca ayda
bir kez yapılan toplantılar ile dernek kurucularına yasal prosedürler, idari
işleyiş ve valilikten alınacak izinler ile ilgili topluca bilgilendirmede
bulunulmaktadır.
Kurum, kuruluş ya da işletmelerin başlattığı proje çağrıları da güncel
olarak belediyenin internet sitesinde yer almaktadır. Dernekler Merkezi ile
ilişkisi olan tüm derneklere açık Proje Komitesi, projelerin başlatılması ve
tamamlanması için gerekli olan araç ve kaynakların paylaşılması,
derneklerin ihtiyacının karşılanması, sivil toplum konusunda eğitimlerin
verilmesi ve Dernekler Merkezi'nin işleyişi ile bilgilerin yayılması
misyonuyla yılda 5 ya da 6 kez toplanmaktadır. 



SAĞLIK

Grenoble Belediyesi'nin Sağlık Eylem Planı

Grenoble, kentte yaşayanların sağlık durumlarını
detaylı ve yakından inceleme kapasitesini artırmış
örnek bir kenttir. Konut, eğitim, kentsel gelişim,
ulaşım, sosyal yaşam gibi tüm kamusal eylemlerinin
merkezine sağlığı koymak için harekete geçilmiş ve
25 Ocak 2016 tarihinde Belediye Meclisi tarafından
yeni "2016-2020 Sağlık Eylem Planı" kabul edilmiştir.
Planda, sağlık için elverişli bir ortam ve çevrenin
oluşturulması; herkes için, özellikle güvencesiz kişiler
için bakım ve koruma hizmetlerine erişimin
iyileştirilmesi; çocuk, genç, yaşlı, engelli bireyler gibi
özel önem gerektiren grupların sağlığı ile ilgili bir
şeyler yapılması konusunda 103 önleme yer
verilmektedir. Sağlık Eylem Planı,  yurttaşlar,
dernekler, kurumlar, profesyonel sağlık çalışanları,
belediyenin farklı birimleri, yöneticileri ve CCAS ile
iletişim halinde gerçekleştirilen 12 aylık bir
çalışmanın ve çeşitli sağlık konferansları, teknik ve
yönlendirici komiteler, 300 kişinin katıldığı 40'a
yakın tematik toplantı etrafında şekillenen sağlık
alanında yenilikçi ve bütüncül bir katılımcı
demokrasi uygulaması sürecinin ürünüdür.   
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Elektromanyetik Dalga Maruziyeti
 

Grenoble Belediyesi, halka açık yapıların çevresinde
elektromanyetik dalga yayılım düzeyini azaltmak
istemektedir. Bu kapsamda, elektromanyatik dalga
yayılımına bağlı sorunları önlemek amacıyla, belediye
sınırları içerisinde baz istasyonları kurulması ile ilgili bazı
sınırlamalar getirmiştir. Belediye Meclisi'nin 15 Aralık 2014'te
aldığı karar doğrultusunda, kentsel alanlardaki çevresel
sağlığı korumak için kamuya açık binaların çevresindeki
elektromanyatik dalga maruziyetini azaltmak amacıyla, kreş,
okul, rehabilitasyon ve sağlık merkezleri, sosyal yaşam evleri
gibi yapıların etrafındaki 100 metre çapındaki alana anten,

baz istasyonu gibi cihazların monte edilmesi yasaklanmıştır.
Aynı zamanda, bazı okul ve kreş binalarında elektromanyatik
ölçümlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Grenoble Yerel Ruh Sağlığı Konseyi
(Conseil Local de Santé Mentale de Grenoble)

2006 yılında, Grenoble Belediyesi ve Centre
Hospitalier Alpes Isère St-Egrève (CHAI)
tarafından oluşturulan Yerel Ruh Sağlığı Konseyi,
bir istişare ve koordinasyon birimi olarak
tasarlanmış olup kentteki psikolojik sıkıntıların
dikkate alınmasını ve çeşitli yerel aktörlerin
sürece dahil edilmesini hedeflemektedir.
Profesyoneller, disiplinler ve kurumlar arasındaki
dialog ve fikir alışverişi, ruh sağlığının karmaşık
yapısının dikkate alınmasında temel unsurlar
olarak görülmektedir. Bu kapsamda, psikologlar,
psikiyatristler, doktorlar, eczacılar, sosyal hizmet
uzmanları, dernekler ve belediye yöneticileri
arasında ortak çalışmaların sürdürülebilmesi için
karşılıklı bilgi akışının sağlanması, hizmetlere
erişimin iyileştirilmesine katkı sunulması,
mevcut ve yeni ortaya çıkan sorunların ortak
gözlem ve analizinin gerçekleştirilmesi, yerel
aktörler tarafından ortaya konulan öneri ve
girişimlerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Grenoble Yerel Ruh Sağlığı Konseyi'nin bazı
sorunlar (güvensizlik, yaşlılık, karmaşık
durumlar, gizlilik, konut, önleme, erişilebilirlik
gibi...) etrafında oluşturulan disiplinler ve
kurumlar arası çalışma grupları bulunmaktadır.  



EŞİT HAKLAR

Grenoble Belediyesi, iş, konut, eğitim gibi alanlarda kendi birimlerinde ya da Grenoblularda
karşılabileceği ayrıcılığın her türlüsüne karşı mücade etmekte ve bir işveren olarak, iş için başvuran
kurumlara ve adaylara karşı gösterdiği eşitlikçi yaklaşım örnek teşkil etmektedir. Bu yaklaşımını
desteklemek adına, Grenoble Belediyesi, Uluslararası Kadın Hakları Günü'nün hemen sonrasında, 9
Mart 2015 tarihinde, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza atmıştır. Söz konusu
protokole göre, tüm karar alanlarına kadınların ve erkeklerin dengeli katılımının sağlanması,
davranışları ve kamu hizmetlerini etkileyen toplumsal cinsiyet kalıplarının ortadan kaldırılması, tüm
kamu tesislerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi ayrımcılığa son veren uygulamalar
öngörülmektedir. Grenoble Belediyesi, aynı zamanda ayrımcılığa karşı mücadele eden derneklere de
sübvansiyon vererek ya da alan tahsis ederek destekte bulunmaktadır. Grenoble Belediyesi'nin
sitesinde kullandığı dil de toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici bir nitelik taşımaktadır.



ENGELLİLER ve
ERİŞİLEBİLİRLİK

Grenoble Belediyesi, kavşaklar, kaldırımlar, toplu taşıma,
tren istasyonu, dükkanlar, işyerleri, kültürel mekanlar ve
kamu binalarıyla tüm kentin engelli yurttaşlar için erişebilir
hale gelmesi amacıyla harekete geçmiş ve bu amacı
bir Ana Plan ve Erişilebilirlik Çalışmaları Programı'na
dönüştürmüştür. Grenoble Belediyesi Erişilebilirlik Master
Planı ile erişilebilir yollar ve belediyeye ait kamu binalarının
envanteri çıkarılmış ve bu plan, bir eylem planı niteliğinde
olan ve mahalle çalışmaları programı, kaldırım
rehabilitasyon programı ve kent sakinlerinin istekleriyle
bağlantı kurarak gelecek 3 yıla yön veren bir Erişilebilirlik
Çalışmaları Programı ile tamamlanmıştır.

Grenoble, 3 Aralık 2013 tarihinde Göteborg'tan (İsveç) sonra
en ulaşılabilir Avrupa kenti seçilerek ikincilik ödülüne layık
görülmüş ve Avrupa Komisyonu tarafından ödüllendirilen
ilk Fransız kenti olmuştur. Erişilebilir Kent Ödülü (Access
City Award), tüm alanlarda (yapılı çevre, kamusal alanlar,
ulaşım altyapısı, bilgi ve teknoloji, kamusal hizmetler vb.)
kent içindeki erişilebilirliği iyileştirmek adına örnek
girişimlerde bulunan nüfusu 50.000'den fazla olan Avrupa
kentlerini ödüllendirmektedir. Bu ödülü alan kentler de
erişilebilirlik konusundaki çabalarını sürdüreceklerini ve
girişimlerinin diğer kentlere örnek olacağını
taahhüt etmektedirler. 



ÇOCUKLAR

Grenoble'da, kamu kurumu, dernekler ya da bağımsız bakıcıların sunduğu düzenli ya da belli zamanlarda verilen çeşitli çocuk
bakım hizmetleri bulunmaktadır. Grenoble Belediyesi, aile kreşleri (crèche familiale) ve halk kreşleri (crèche collective) olmak
üzere iki farklı türde toplam 28 kreşte, 2 ayla 3 yaş arasındaki engelli, davranış bozukluğu olan ya da kronik hastalığa sahip
çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklar için bakım hizmeti sunmaktadır.

Yerel Eğitim Projesi (Projet Éducatif Local)
kapsamında Grenoble Belediyesi, eğitimin
sürekliliği açısından, ebeveynlerin çocuk
eğitimine dahil edilmesi ve bu konuda
desteklenmesini önemsemektedir. Bu
doğrultuda, ebeveynlerin bilgi ve becerileri
geliştirilerek onların çocuğa eğitimi ilk veren
kişi rollerinin güçlendirilmesi, veliler arasında
deneyim paylaşımında bulunulmasının
desteklenmesi, ailelerin sahip oldukları
haklar, yardım olanakları ve onlara yönelik
hizmetler konusunda bilgilendirilmesi
hedeflenmektedir.

Oyuncak kütüphaneleri (ludothèques), ebeveynleri ya da onlardan
sorumlu kişiler eşliğinde tüm çocuklara yönelik oyun için ayrılmış
alanlardır. Oyuncak kütüphanelerinde farklı yaş grubundaki
çocuklara uygun oyunlar, oyuncaklar, eğlenceli aktiviteler
sunulmakta ve eğitimci atölyeler düzenlenmektedir.

2013 yılından itibaren Grenoble'daki devlet okulları haftada 4
buçuk gün eğitim vermeye başlamıştır. Grenoble Belediyesi,
çocuklar için çarşamba öğleden sonra ve diğer günler saat
16:00'dan sonra ders dışı etkinlikler düzenlemektedir. Bu
kapsamda, her okulda, okul sonrası kültürel, sportif, ekolojik
etkinlikler gerçekleştirilmekte ve çocukların derslerine yardımcı
eğitimler verilmektedir.



GENÇLER

Grenoble'da, 16-25 yaş arasında öğrenci, çalışan, işsiz ve yeni
mezun olmak üzere 37.000 genç bulunmaktadır. Grenoble
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Projesi, gençlere
kentte hem yurttaş hem de bugünün ve yarınının aktörleri
olarak yeniden yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda,
gençlerin bireysel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemeyi,
toplumsal yaşamdaki katılımını ve görünürlüğünü arttırmayı
hedeflemektedir.

                           Gençlik Girişimleri Fonu

Grenoble Belediyesi Gençlik Projesi kapsamındaki Gençlik
Girişim Fonu, 16-25 yaş arasındaki genç Grenobluların proje,
deneysel çalışma ve girişimlerinin gerçekleşmesini; onların
sivil katılımını, özerkliklerini ve kentteki görünürlüklerini
desteklemek amacıyla teşvik etmektedir. Bu teşvik iki şekilde
gerçekleşmektedir:

 • Tek başına ilk kez tatile çıkmak isteyen gençlere, Grenoble
Belediyesi tarafından kişi başına 150 euroluk tatil çekleri ile
maddi yardımda bulunulmaktadır.

• Gençlerin gezmesi, keşfetmesi ve başka yerler görmesi için
yurtdışı tatil projelerine; kendi mahallelerini ya da kenti
canlandırmak isteyen gençlerin projelerine; sanatsal girişimler
ya da teknolojik icatlarda bulunan gençlerin projelerine ve
dayanışma, sosyal hizmet, ekolojik bir yaklaşım öneren
projelere 300 ila 800 euro arasında hibe verilmektedir. 



KIDEMLİ YURTTAŞLAR

Grenoble Belediyesi, kıdemli
yurttaşlar için hem barınma
ihtiyaçlarını karşılayan hem de
tibbi bakım hizmeti veren çeşitli
konut, yurt ve huzurevi
seçenekleri sunmakta, günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak için
evlere yemek servisinde
bulunmakta, dışarıda yemek
isteyen kişiler için yaşa ve gelire
göre ücretlendirmenin yapıldığı
yemekhanesinde hizmet
vermekte, akranlar ve kuşaklar
arasındaki sosyal bağlantıyı
teşvik etmek adına çeşitli
etkinlikler, sportif ve sanatsal
faaliyetler düzenlemektedir.
Ayrıca Alzheimer hastaları için
Gündüz Bakım Evi ve hasta
yakınlarına Alzheimer
konusunda uzman kişilerin
danışmanlık ve destek hizmeti
sunduğu Yardım Merkezi
(Maison des Aidants)
bulunmaktadır.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

Sokakların Yeşillendirilmesi

Etrafı yeşilliklerle çevrili olmasına rağmen Grenoble, Fransa'nın kişi başına en az yeşil alan düşen büyük
şehirlerinden birisidir. Grenoble Belediyesi, bu durumu değiştirmek ve kent sakinlerinin kentten ayrılmadan
yeşile ulaşabilmesini sağlamak için ekolojik bir dönüşüm başlatmaya karar vermiştir.

Grenoble Belediyesi, ağaçların etrafının, kaldırımların ve bina cephelerinin yeşillendirilmesi için halka açık
yollara ve binalara bitkiler ekilerek sokak bahçeleri oluşturulmasına imkan tanımış ve kenti yeşillendirmek
isteyen yurttaşların bu girişime adım adım nasıl dahil olabileceği ile ilgili bir rehber tasarlanmıştır. Bu girişimi
teşvik etmek için kamusal alanlanın bir kısmını ekilip biçilmesi için ayırarak, toprağı düzenleyip çukurlar
açarak ve sübvansiyon vererek kent sakinlerinin teknik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olan projelerini
hayata geçirmektedir. 



SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

Kamusal Alanların Özgürleştirilmesi

Grenoble Belediyesi, halka açık alanlarda reklam gösterimini yasaklayan
önemli bir karara imza atmış, Avrupa‘da bir ilk olan söz konusu
uygulama kapsamında şehirde bulunan 64’ü billboard toplam 326
reklam panosunu kaldırarak, kentin açık alanda bulunan bütün reklam
anlaşmalarını iptal etmiştir. 2000 m²'den fazla alan kaplayan reklam
panolarının yerine ise ağaç dikimi gerçekleştirilmiş ve bazı reklam
panoları yurttaşların kendilerini ifade edebileceği özgür ifade panolarına
dönüştürülmüştür. Kamu alanlarını özgürleştirmek için hayata geçirilen
uygulamada, sosyal ve kültürel etkinlik duyurularına gerekli alanlar
ayrılmaya devam edilmektedir. Bu girişim, belediyenin, şehri
güzelleştirmek, yurttaş ifadelerini güçlendirmek, doğaya yeniden yer
vermek ve genç kuşağı reklam bombardımanından korumak isteğinin
bir sonucudur. Bu kararın sonucunda Grenoble Belediyesi, reklam
panolarından elde edilen yıllık 600.000 euro'luk gelirden vazgeçmiştir. 

Kısa Hikaye Dağıtma Otomatları

Grenoble Belediyesi, kamusal alanlarda insanların hikâye okuyarak
vakit geçirebilmesi için, şehrin farklı noktalarına ‘kısa hikâye dağıtma
otomatları’ yerleştirmiştir. “Kısa hikâye dağıtma otomatı” insanlara
kamu alanlarında beklerken okumaları için popüler edebiyatın iyi
örneklerini  1, 3 ve 5 dakikalık farklı uzunluklarda ve ücretsiz olarak
sunmaktadır. Kütüphanelerde, sosyal tesislerde, turizm bürosunda
ve belediye binasında olmak üzere şehre yerleştirilen 8 adet makineyle,

hem insanların vakitlerini nitelikli değerlendirmelerine, hem de okuma
alışkanlıklarını tekrar kazanmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT

Hava Kalitesi Endeksi ATMO

Konut alanlarında günlük olarak hava kalitesinin
değerlendirilmesini sağlayan ATMO'nun 100.000'den
fazla nüfusa sahip yerleşimlerde kullanılması
zorunludur. ATMO hava kalitesi endeksi, kentteki ve
kentin etrafındaki ölçüm istasyonları tarafından
toplanan veriler kullanılarak ölçülmektedir. Hava
kalitesini günlük olarak 1 (sağlıklı hava) ile 10 (çok
yüksek hava kirliliği) arasında değerlendirilmekte ve bu
veri, Grenoble Belediyesi'nin internet sayfasında güncel
olarak yer almaktadır.

Rekreasyon Alanı Olarak Dağlar

Grenoble üç büyük dağın (Chartreuse, Vercors ve
Belledonne) ortasında yer almaktadır. Bu ortak
değerin tüm Grenoblularla paylaşılmasını isteyen
Grenoble Belediyesi'nin açtığı Grenoble Dağ Evi,
yurttaşlara kılavuz ve harita gibi yardımcı araçlar
ve bazı ipuçları sunmakta ve konferanslar
düzenlemektedir. Ayrıca, Grenoble Belediyesi, her
yıl 18.000 seyirciyi ağırlayan ve çeşitli disiplinlerden
dağla ilgili filmlerin gösterildiği Dağ Sineması
Buluşmaları (Rencontres du Cinéma de Montagne)
etkinliğini organize etmektedir. Dağdaki Gençler
Programı (Programme Jeunes en Montagne) ile
profesyoneller eşliğinde yaklaşık 1.000 gencin
dağdaki gezilere katılmasına imkan
tanınmaktadır. 



KONUT POLİTİKASI
 ve SOSYAL KONUTLARGrenoble Belediyesi'nin, kiralık sosyal ya da özel

konutlar ve uygun fiyata satın alınabilen evler gibi
çeşitli konut arzı politikaları vardır. Aynı zamanda,
öğrenci lojmanlarını ve paylaşımlı konutları
geliştirmeyi, kentsel dönüşümü ve hem özel hem de
sosyal konutlarda yapılan ısı rehabilitasyonu ile yakıt
maliyetlerinin azaltılmasını destekleyici politikaları
vardır. Grenoble Belediyesi tarafından 2008-2012
yılları arasında 7.306 sosyal konut yapılmış, bunların
2.962'si satın alınabilen, 2.140'ı kiralanabilen, 2.024'ü
ise öğrenci ve yaşlılar için lojman ve konuk evi gibi
özel amaçlı kullanılabilen konutlardır. Grenoble
Belediyesi, 1 Ocak 2014 tarihinde toplam 18.647
sosyal konuta sahiptir ve bu rakam kentteki konut
oranının %21,73'ünü oluşturmaktadır. Bu oranın 2025
yılına kadar %25'e ulaşması hedeflenmektedir.

Her yaş ve her bütçe için erişilebilir kaliteli konutlar
sağlamak, mevcut konutlarda rehabilitasyon
çalışmaları yürütmek ve konut talebinde bulunanları
daha çok memnun edebilmek Grenoble
Belediyesi'nin konut politikasının temelini
oluşturmaktadır. Belediye sınırları içerisinde sosyal
konut oranını dengeleyebilmek adına, Grenoble
Kentsel Dönüşüm Planı, özellikle 1. ve 2. sektörlerde
sosyal konut yapımını zorunlu kılmakta, Vigny-Musset,
Châtelet, Flaubert, Esplanade, Presqu'île gibi yeniden
düzenlenen mahallelerdeki konutların %30'unun
sosyal konut olması öngörülmektedir.



KONUT POLİTİKASI
 ve SOSYAL KONUTLAR

"Herkes İçin Konut, Herkes için Yaşam Alanı"

Konut arzının çeşitli yaşlardan, çeşitli talepleri
karşılaması gerektiğini düşünen Grenoble
Belediyesi, sosyal konut konusunda çeşitli
seçenekler sunmaktadır.  Yaklaşık 60.000
öğrenciye sahip olan Grenoble Metropolü,
Fransa'nın en büyük öğrenci yerleşimlerinden
birisidir. Grenoble Şehir Merkezi'nde 6000'den
fazla öğrenci barınmaktadır. Bu nedenle,
Grenoble Belediyesi tüm öğrencilerin uygun fiyata
konaklayabilmesi adına onlar için tasarlanmış
sosyal konut çalışmalarında bulunmaktadır.
Ayrıca kuşaklararası dayanışmanın
güçlendirilmesi adına öğrenciler ve yaşlıların aynı
evi paylaştıkları konut seçenekleri mevcuttur.
Yaşlı bireyler için, CCAS'in sunduğu, bazılarında
tıbbi bakım imkanı da bulunan 505 kişilik
kapasiteye sahip 8 kiralık sosyal konut (yurt)
bulunmakta, kentte, 2'si CCAS, 6'sı ilgili dernekler
tarafından yönetilen ve 1'i özel olmak üzere
toplam 9 huzur evi yer almaktadır. Aynı zamanda,
yeni sosyal konutların %10'u engelli bireylerin
yaşamasına uygun olarak tasarlanmaktadır.



KENTSEL DÖNÜŞÜM

L'Esplanade: Bir Mahallenin Yurttaşlarla Birlikte Yeniden Oluşturulma Süreci

2009 yılında başlatılan Esplanade Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesine, Grenoblular tarafından şiddetle karşı
çıkılmış ve Haziran 2014'te Belediye Meclisi tarafından projenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. 2015
Aralık ayında Grenoble Belediyesi, Grenoblularla birlikte Esplanade Mahallesi için yeni bir proje tasarlaması için bir
şehir planlama ekibi olan HDZ ile işbirliğine başlamıştır. Çokdisiplinli bir yapıya sahip olan bu ekip, mimarlar, şehir
plancıları, peyzaj mimarları, sosyologlar ve mühendislerden oluşmaktadır.
Yeni belediye yönetimi, hem Grenoble Hem de Metropol'ün geleceği için stratejik öneme sahip Esplanade
Mahallesi'nin değerlendirilmesi konusunda kent sakinleriyle istişare halinde yeni bir proje oluşturulmasını
istemektedir. Bu kapsamda, 2016 yılı boyunca, kent sakinleriyle, sorunların ve proje önerilerinin tartışıldığı çalıştaylar,
mahalle keşif gezileri, halk toplantıları, forumlar, eğitimsel etkinlikler, festivaller gibi pek çok katılımcı etkinlik
yapılacaktır. Bu etkinlikler fikir alışverişi ve tartışmalar için fırsat yaratacak ve 2016 yılının ilk yarısı boyunca, farklı
seviyelerdeki bilgilerin toplanmasını ve kolektif bir şekilde kentsel dönüşüm senaryoları oluşturulmasını sağlayacaktır.
Bu süre boyunca , Proje Merkezi (Maison du Projet), mahallenin dönüşüm sürecine katılmak, önerilerde bulunmak ve
önerilen fikirlere katkı sunmak isteyen tüm yurttaşları ağırlayacaktır. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, 2016 yılının
ikinci yarısında, mahalle için bir rehber plan oluşturulmasında kullanılacak ve bu doküman, mahallenin dönüşümü
için belirlenen hedef ve emellerin somut bir şekilde mekansallaştırılmasını sağlayacaktır. 



ÖZGÜRLEŞTİREN KENT

Grenoble Belediyesi, eğitim, spor ve kültür alanında sunduğu hizmetlerle yurttaşların kültürel ve sportif
faaliyetlerde bulunmasını ve kendini farklı şekillerde ifade edebilmesini desteklemektedir. Yeni belediye,
paydaşların, tüm kültürel ve sanatsal formları ve aynı zamanda halkın tamamını kapsayan bir dinamiğin parçası
olması için kendi kamu politikalarına netlik ve şeffaflık vermeyi taahhüt etmiştir.

KÜLTÜR ve SANAT

Chantier des Cultures

Kütüphanelerinin, sanat okullarının, müze ve galerisinin köklü
tarihiyle, Grenoble Belediyesi'nin, geleneksel olarak kültürel alanda
güçlü bir mevcudiyeti söz konusudur. Kültür, en çok haracama
yapılan 3. bütçe kalemidir ve 2015 yılında 32 milyon euro kültür
alanındaki harcamalara ayrılmıştır. Çok sayıdaki canlı performans
etkinliği, çağdaş müzik konserleri, herkese hitap eden festivalleri,
Fransa'nın ilk ulusal sahnesi olan Grenoble Kültür Merkezi (MC2) ve
geniş bir kütüphane abone kitlesiyle, Grenoble Belediyesi, kültür ve
sanat alanında öncü bir belediye konumundadır.
Kültürel demokratikleşme hedefi kapsamında Grenoble Belediyesi,
Yurttaş Oturumları'nın devamı olarak, 2015 yılında, kentte farklı
kültürlerin bir arada yaşanmasına katkı sağlamak isteyen
yurttaşlarla birlikte "Kültür Şantiyesi" (Chantier des Cultures) adlı
programı başlatmıştır. Yapılan üç Kültür Şantiyesi etkinliği
kapsamında, halka çeşitli sorular yöneltilmiş ve belediyenin kültür
politikaları konusunda ortak bir atölye çalışması
gerçekleştirilmiştir. 



ÖZGÜRLEŞTİREN KENT

Kütüphaneler

Grenoble Belediyesi'nin 14
kütüphanesi bulunmakta
ve kütüphaneler, halka
bilgi, eğlence, eğitim ve
kültür amaçlı çeşitli
dokümanlar ve toplantı,
söyleşi ve tartışma alanları
sunmaktadır.

Grenoble Müzesi (Musée de Grenoble)

1798 yılında kurulan Grenoble Müzesi,
ziyaretçilere 900'den fazla eserin
sunulduğu zengin bir koleksiyona
sahiptir ve aynı zamanda eski eserlerle
çağdaş ve modern sanat
koleksiyonlarına birlikte yer veren tek
müzedir. Müzede, 13. yüzyıldan 21.
yüzyıla Batı resim sanatı tarihinin
önemli başyapıtları ve  1945 yılından
beri çağdaş sanatın tüm önemli
eğilimleri yer almaktadır. Ayrıca müze
programı kapsamında, çeşitli atölyeler,
konferanslar ve konserler de
düzenlenmektedir.Grenoble Doğa Tarihi Müzesi (Muséum de Grenoble)

Fosiller, mineraller, bitkiler, hayvanlar ve etnolojik
nesnelerden oluşan yaklaşık 1.5 milyon örneğe sahip olan
Grenoble Doğa Tarihi Müzesi, bölgenin en büyük doğal tarih
müzelerinden birisidir. Müzede çeşitli atölyeler, sergiler ve
sinema gösterimleri düzenlenmekte, aynı zamanda müze
kütüphanesinden de yararlanılabilmektedir.
Belediyeye ait bu iki müze ile birlikte Grenoble'da toplam 11
müze ve sanat merkezi, ayrıca 8 galeri bulunmaktadır.



ÖZGÜRLEŞTİREN KENT

Şehir Tiyatrosu

Grenoble Şehir Tiyatrosu,
sezonda (Eylül'den Haziran'a)
600 kişilik bir salonda yaklaşık
50 performansa yer vermekte
ve programında hem turnedeki
ulusal gösteriler hem de yerel
tiyatro gruplarının temsilleri
yer almaktadır.

Kültür Kart (Pass Culture)

Grenobluları kültürel aktivitelere
teşvik etmek için tasarlanan Kültür
Kart, CCAS'in Mahalle Evleri işbirliği
ile, Grenoble Belediyesi'nin kültür
alanında hizmet veren
kurumlarının düzenlediği tüm
sahne ve gösteri sanatları
etkinliklerine sınırsız katılım hakkı
tanıyan bir araçtır. Vergiden muaf
kişiler için ücretsiz olan kart, vergiye
tabi kişiler için ise 12 eurodur. 

Grenoble Konservatuarı
(Conservatoire de Grenoble)

Belediyeye ait bir kurum
olan Grenoble
Konservatuarı'nda müzik,
dans ve tiyatro alanında
eğitimler verilmektedir.



ÖZGÜRLEŞTİREN KENT

Grenoble Belediyesi, farklı yaş gruplarından çocuklar ve yetişkinler için çeşitli sportif aktivitelere yer vermektedir.
Belediyeye ait, kapalı ve açık olmak üzere toplam 6 adet yüzme havuzu bulunmakta ve tüm havuzlar bedensel engelli
yurttaşların kullanımına uygun tasarlanmış olup çeşitli hizmetler vermektedir.

Çocuklar İçin Sportif Aktiviteler

Grenoble Belediyesi tarafından, her yıl çocuklar
için su oyunları (7-12 yaş), jimnastik (5-7 yaş),
badminton (8-12 yaş), biatlon (9-12 yaş), dans (9-12
yaş), tırmanma (6-12 yaş), yüzme (6-12 yaş), judo (6-
10 yaş), senkronize yüzme (10-15 yaş), kayak (8-12
yaş) gibi çeşitli spor kursları açılmaktadır.

SPOR

Yetişkinler İçin Sportif Aktiviteler

Grenoble Belediyesi tarafından her yıl yetişkinler
için su jimnastiği, su aerobiği, yaşlı bireylere özel
su sporları, badminton, fitness, yüzme, tırmanış,
jimnastik, savunma sporları, okçuluk, yoga, dans
gibi çeşitli alanlarda spor kursları açılmaktadır.
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Grenoble Spor Sarayı  (Palais des Sports de Grenoble)

1968 Kış Olimpiyatları'nda buz pateni yarışlarına ev sahipliği yapması için 12 Ekim 1967 tarihinde açılan
Grenoble Spor Sarayı, kültürel ve sportif etkinlikler, konser ve festivaller için önemli bir merkez haline
gelmiştir. 12 bin kişilik kapasiteye sahip Grenoble Spor Sarayı, uzun yıllar boyunca, belediye tarafından
sübvanse edilen bir dernek (Association Palais Des Sports) tarafından işletilmiş, 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren ise, kontrolü tekrar ele almak, maliyeti azaltmak ve farklı etkinlik organizatörlerine (yerel dernekler,
gösteri girişimleri, işletmeler, üniversiteler, okullar vb.) yer vermek amacıyla  Grenoble Belediyesi tesisin
yönetimini devralmıştır. 



YARININ KENTİ

21. yüzyılın kentlerini değişimin temel aktörleri olarak gören Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, bu değişimde
yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerin ancak  kolektif bir yaratıcılıkla ve birlikte hareket ederek oluşturulabileceğini
savunmaktadır.
"Grenoble, Yarının Kenti", bu amaçla oluşturulan bir paylaşım ve öngörü platformu olup, kent sakinlerinden
öğrencilere, sporculardan araştırmacılara, emeklilerden girişimcilere, bilim insanlarından kültürel ve ekonomik
aktörlere, herkesin platforma katılımı hedeflenmektedir. Böylelikle, genel yararın (bien commun) birlikte
oluşturulduğu ve paylaşıldığı, yaşanabilir ve sürüdürülebilir bir kent yaratılmasına herkesin katılımı
amaçlanmaktadır.
Platformda, Sürdürülebilir Kent, Özgürlükçü Kent ve Dayanışmacı Kent alanlarında demografik değişim, sosyal
adalet, enerji verimliliği, sürdürülebilir kentsel planlama, doğal alanlar, paylaşım ekonomisi, teknolojik gelişme, yeni
dayanışma şekilleri, yurttaş katılımı gibi konularda yurttaşların katkı sunabileceği ve fikir alışverişinde
bulunabileceği farklı araçlar geliştirilmiştir:



YARININ KENTİ

Fabrika (La Fabrique):  

Kent yöneticileri, belediye çalışanları, akademi, iş dünyası ve sivil toplumdan kişiler arasında bir diyalog ve fikir alışverişi
alanı olan Fabrika'da, 40 kişiden oluşan ve çalıştay formunda gerçekleştirilen oturumlar düzenlenmektedir. Bu
oturumlar, kentin envanteri ve akademik verilerden yola çıkarak "Grenoble, Yarının Kenti" girişiminin çalışma alanlarının
çerçevesini çizen konuları belirlemeyi amaçlamaktadır. Alp Dağları Coğrafya Enstitüsü (L’Institut de Géographie Alpine)
ve Grenoble İşletme Okulu'nun (Grenoble Ecole de Management) işbirliğinde düzenlenen ve Mart- Haziran 2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilen ilk sezon oturumları, Ekim ayında Ekvator'un Kito şehrinde kentlerin geleceği ile ilgili yapılacak
olan büyük dünya toplantısı HABITAT 3'e Grenoble'un katkısını artırmayı hedeflemektedir.

Çalıştaylar (Les Ateliers):

Çalıştaylar, yönetimin karşı karşıya bulunduğu bir soruna; kamu çalışanlarından, akademiden, iş dünyasından ve sivil
toplumdan kişilerin kolektif çalışması sonucunda çözüm bulunmasını amaçlamaktadır.

Proje Çağrıları (Les Appels à Projets):

Grenoble Belediyesi ya da ortakları tarafından başlatılan proje çağrıları, Grenoble'daki tüm aktörlerin yenilikçi katkılarını
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Topluluk (La Communauté):

Tüm paydaşlar arasında sürekli bir fikir alışverişi dinamiğinin korunması için "EchoSciences Grenoble" adında  bir yerel
sosyal ağ oluşturulmuştur. Bu topluluk sayesinde "Yarının Kenti, Grenoble" tarafından üretilen tüm içerik herkes için
erişilebilir olmaktadır.

Kiosk (Le Kiosque):

Konferanslar, sergiler gibi Kiosk'un farklı çeşitlerdeki halk buluşmaları, girişimin yaptığı çalışmaları duyurmayı ve bu
dinamiğe katılımı artırmayı amaçlamaktadır.



ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Grenoble'un 19 kardeş şehri bulunmakta ve Grenoble Belediyesi, eğitim, kültür, spor, sağlık, sürdürülebilir kalkınma ve
inovasyon alanlarında yılda 250'ye yakın uluslararası projeyi yönetmektedir. Kardeş şehirler haricinde, Grenoble şehri, uzun
yıllardan bu yana, yerli ve yabancı şehirlerle, deneyim ve uzmanlık aktarımı için, iş birliği anlaşmaları imzalamaktadır.
Beytüllahim’le (Filistin) 1996’da, Suzhou’yla (Çin) 1998’de, Ouadagoudou’yla (Burkian Faso) 1999’da ve Sevan’la (Ermenistan)

2004’te bu formda anlaşmalara imza atılmıştır.

Beytüllahim (Filistin)

Katanya (İtalya)

Kişinev (Moldova)

Konstantin (Cezayir)

Corato (italya) Essen (Almanya)

Halle (Almanya)

Innsbruck (Avusturya)

Ouagadougou (Burkino Faso)

Ucda (Fas) Phoenix (Amerika)

Rehovot (İsrail)

Sevan (Ermenistan) Kaunas (Litvanya)

Safakes (Tunus)

Stendal (Almanya) Suzhou (Çin) Tsukuba (Japonya)

Oxford (İngiltere)



ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Enternasyonal Ev (Maison de l'International)

Grenoble’da, şehrin diğer şehirlerle kültürel, siyasi ve
sosyal etkileşimini arttırmak, şehrin yeni sakinleri,
ziyaretçileri için bir bilgilendirme ve yönlendirmede
bulunabilmek için Enternasyonel Ev (Maison de
l'International) adında bir merkez kurulmuştur.
Uluslararası organizasyonlardan konsolosluklara,
yabancı dil kurslarından yabancı dillerdeki basılı ve
dijital yayınlara, Uluslararası Belediye Kütüphanesi
(Bibliothèque Municipale Internationale/ BMI)
dahilindeki uluslararası dergilerden gönüllülük
programlarına ve gençlik kamplarına değin pek çok
konuda yardımda bulunabilmektedir.

Europe Direct Bilgi Merkezi (Le Centre
d'information Europe Direct)

Europe Direct Bilgi Merkezi; yurttaşları, Avrupa
Birliği, Avrupa Birliği'nin kurumları ve işleyişi
konusunda bilgilendirmeyi ve onların Avrupa
Birliği'ne daha kolay entegre olmalarını sağlamayı
amaçlamaktadır. Merkezde, Avrupa Birliği'nin
yasaları, politikaları, hibe programları ile ilgili bilgi
verilmekte, projelerin ve ortaklaşa araştırmaların
gerçekleştirilmesi için danışma hizmeti
sağlanmaktadır.



KAYNAKÇA

http://www.grenoble.fr/
http://www.gre-mag.fr/
http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/
http://www.europedirectgrenoble.eu/
http://www.lafinancepourtous.com
http://www.grenoble-montagne.com/
http://www.grenoble-esplanade.net/
https://www.agorastore.fr/
http://www.bm-grenoble.fr/
http://www.museedegrenoble.fr/
http://www.theatre-grenoble.fr/
http://www.conservatoire-grenoble.fr/
http://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/grenoble-ville-de-demain
https://www.linkedin.com/pulse/la-fabrique-grenoble-ville-de-demain-grenoble-ville-de-demain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://www.lametro.fr/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/le-planning-familial-fete-ses-60-ans-grenoble-946581.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_urbaine_de_Grenoble#Quartiers_grenoblois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_de_Grenoble#cite_note-INSEE-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Grenoble#cite_note-liste-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_(intercommunalit%C3%A9_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Villeneuve_(Grenoble)
http://movilab.org/images/8/8a/Carte_RA.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble#Politique_et_administration
http://www.linternaute.com/ville/grenoble/ville-38185/demographie
http://www.grenoble.cci.fr/chiffres-cles-edition-2015-2016-27834.kjsp
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9centralisation_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9concentration
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7vYEQaKGA

Hazırlayanlar: Ceyda Yılmazdoğan Aydın, Egecan Erdoğan




