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Coğrafya

Montréal, Kanada’nın yüz ölçümü ve nüfusu itibariyle
ikinci büyük eyaleti konumunda bulunan Québec’teki (Kebek) en büyük yerleşim birimidir. Montréal şehrinin yüz ölçümü 431,50 km2, dâhil olduğu kentsel
alanın yüzölçümü 1.545,30 km2 ve Montréal metropoliten alanının yüz ölçümü 4.604,26 km2’dir. Şehrin
deniz yüksekliğine göre en yüksek noktası 233 m, en
alçak noktası ise 6 m’dir.
Şehir, eyaletin güneydoğusunda yer almaktadır. 2016
verilerine göre, şehir sınırları içinde 1.704.694;
Montréal kentsel alanının sınırları dâhilinde
3.407.963; Büyük Montréal (Grand Montréal) olarak
adlandırılan metropoliten alanda ise 4.098.927 kişi
yaşamaktadır. Şehir, Aziz Lawrence (Saint-Laurent) ve

Ottowa nehirlerinin birleştiği noktada bulunan Montréal Adası’nın büyük bir kısmını kaplamaktadır. Şehrin güney sınırını Aziz Lawrence Nehri, kuzey sınırını ise Türkçe karşılığı “Kırların Nehri” olan
Rivière des Prairies oluşturmaktadır. Şehrin kuzeyinde Laval; güneyinde Longueuil, Saint-Lambert
ve Brossard, doğusunda Repentigny; batısındaysa gayri resmi olarak Adanın Batısı (Ouest de l’île)
olarak anılan, Montréal Adası’nın batısında bulunan şehirler, kasabalar ve mahallelerin bütünü
bulunmaktadır. Şehir, ılıman karasal iklime sahiptir.
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Tarih

Montréal, 1832’de şehir statüsüne kavuşmuştur. Bu tarihten sonraki ulaşım yatırımlarıyla birlikte, şehir,
Britanya yönetimindeki Kuzey Amerika topraklarının en büyük belediyesi, ekonomik ve kültürel merkezi konumuna gelmiştir. 1852’de 58.000 olan şehir nüfusu, 1901’e gelindiğinde 267.000’e ulaşmıştır.
1844’den 1849’a kadar, bugün ülkeye adını vermiş olan Kanada Bölgesi’nin (Province of Canada) başkentliğini yapan Montréal, Konfederasyon öncesi Kanada tarihinin önemli siyasi olaylarından biri olan
1849’da yaşanan Parlamento Binalarının Yakılması olayını takiben, bu konumunu kaybetmiştir. Britanya
Kuzey Amerika Kolonisi’nin başkenti önce Toronto, sonra Ottowa olmuştur.
Şehir, tarihsel süreç içinde pek çok önemli gelişmeye ve değişikliğe tanıklık etmiştir. Birinci Dünya Savaşı
esnasında bir toplama kampına ev sahipliği yapan şehir, savaş sonrasında, ABD tarihinde 1920-1933 yılları arasındaki dönemin Yasaklanma Dönemi (Prohibition) olarak anılmasına neden olan ülke genelinde
içki satışı, tüketimi ve üretiminin yasaklandığı dönemde, Amerikan vatandaşları için alkollü ürün temin
etmek için önemli bir yer haline gelmiştir. İşsizliğin yüksek olduğu 1920’lerin sonunda, 1929’da, Wall
Street Borsası’nın çöküşünü takiben ortaya çıkan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’yla birlikte işsizlik
sorunu daha da ağırlaşmıştır.
Uzun yıllar şehrin belediye başkanlığını yapan Camillien Houde, İkinci Dünya Savaşı esnasında, zorunlu
askerliğe karşı şehir halkına sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuş, federal hükümetin ve Müttefik Kuvvetler’in rahatsızlığı nedeniyle, Houde, 1944’e değin esir kampında tutulmuştur. Savaş yılları süresince,
şehir, Lüksemburg Kraliyet Ailesi’nin sürgündeki resmi ikamet adresi olmuştur.
1951 itibariyle şehrin nüfusu 1 milyonu geride bırakmıştır. Buna karşın, şehir, Kanada’nın ekonomik merkezi
olma konumunu aşamalı olarak Toronto’ya bırakmıştır. Toronto Borsası’nın (Toronto Exchange) toplam
işlem hacmi 1940’lı yıllar itibariyle Montréal Borsası’nı (Bourse de Montréal) geride bırakmıştır. 1959’da

açılan Aziz Laurent Denizyolu (Voie maritime du
Saint-Laurent), deniz araçlarının şehre doğrudan
gelmesine gerek kalmadan geçiş yapabilmelerine olanak sağlamış; bunun sonucunda, zaman
içinde şehir, bölge ekonomisi üzerindeki hâkimiyetini kaybetmiştir. 1960’larda büyüme eğilimi
devam eden şehir, EXPO ’67 (Exposition universelle de 1967) adını taşıyan dünya fuarına ev sahipliği yapmış, 1966 itibariyle Métro de Montréal
adını taşıyan yeni metro sistemine kavuşmuştur.
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1970’lere gelindiğinde ise şehir, büyük bir sosyal ve siyasi dönüşüm süreci
içine girmiştir. Şehrin, Fransızca konuşan çoğunluk nüfusunun, Fransız dilinin ve kültürünün korunması talebiyle şekillenen ve İngilizce konuşan şehir
nüfusunun iş alanındaki geleneksel hâkimiyetine karşı oluşan rahatsızlıkla
beslenen Québec milliyetçiliği etkisini artırmıştır. Böylelikle baş aktörünün
Québec Ulusal Kurtuluş Cephesi (Front de libération du Québec) olduğu
Ekim Krizi olarak bilinen olay, Kanada federal yönetimini ile Québec eyalet
yönetimini karşı karşıya getiren sürecin ve ulusal egemenlikten yana olan
Québecliler Partisi’nin (Parti Québécois) 1976 ve 1981 seçimlerindeki başarısının önünü açmıştır.
Monréal, 1976 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. 80’li ve 90’lı yıllar süresince şehir, Kanada’nın diğer belli başlı şehirlerine göre daha düşük bir
ekonomik büyüme kaydetmiştir. Şehrin idari sınırları, 2002’de, Montréal
Adası’nda bulunan diğer 27 belediyeyi de içine alacak şekilde genişlemiştir.
Şehrin genişlemesine, birleşmenin Québecliler Partisi tarafından dayatıldığı düşüncesiyle, özellikle İngilizce konuşulan dış mahallelerden tepki gelmiştir. Toplamda, ada nüfusunun %13’ünü oluşturan birçok eski belediye
sınırı içinde, birleştirilmiş şehirden ayrılmak için Haziran 2004 boyunca ayrı
ayrı referandumlar düzenlenmiştir. Ayrılık kararlarının yürürlüğe girdiği 1
Ocak 2006’da, adada, Montréal de dâhil olmak üzere 15 belediye kalmıştır.
Ayrılık kararı alan belediyeler, şehirle, ortak kullanıma tabii olan pek çok
hizmetin sağlanması için vergi toplayan Kent-Bölge Meclisi (Conseil d’agglomération) üzerinden ilişki kurmaya devam etmiştir.
2000’li yıllarla birlikte şehir, ekonomik ve kültürel bir canlanma yaşamaya başlamıştır. Yeni inşa edilen pek çok yüksek katlı yapı, iki büyük ölçekli hastane (Montréal Üniverstesi Hastanesi [Centre hospitalier de l’Université de
Montréal] ve McGill Üniversitesi Hastanesi [Centre universitaire de santé
McGill]), yeni yapılan ve yenilenen ana bağlantı yolları, köprü ve elektrik
altyapısı, Montréal-Trudeau Havalimanı’nın genişletilmesi ve yenilenmesi,
genişleyen metro ağı gibi önemli yatırımlarla şehir, son yıllarda büyük bir
dönüşüm süreci içine girmiştir.
Montréal şehir merkezinin doğusunda, yaklaşık bir kilometrekarelik bir alana
kurulan Gösteri Bölgesi (Quartier des Spectacles), sanat ve eğlence faaliyet-

Demografi

leri için şehrin önemli bir merkezi haline gelmiştir.
Bir parçası olduğu Québec Eyaleti’nin en büyük, Kanada’nınsa, Toronto’dan
sonra ikinci büyük şehri olan Montréal şehir sınırları içinde, 2016 verilerine göre, 1.704.634 kişi yaşarken, Büyük Montréal Metropoliten Alanı
(Communauté métropolitaine de Montréal) içinde yaşayan kişi sayısı ise
4.098.927’dir. Kilometrekareye düşen insan sayısının 4.517 olduğu şehirde,
nüfusun çoğunluğunu Avrupa kökenliler oluşturmaktadır.
Şehir nüfusunun %26’sını Fransız, %7’sini İtalyan, %6’sını İrlandalı, %4’ünü
İngiliz, %3’ünü İskoç, %2’sini İspanyol göçmenler oluşturmaktadır. 1981’de
şehir nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturan görünür azınlıklar (les minorités
visibles), 2011 verilerine göre, toplam şehir nüfusun yaklaşık %31’ini oluşturmaktadır. Şehir nüfusunun %9.1’i Siyahlar, %6.4’ü Araplar, %4.2’si Latin
Amerikalılar, %3.3’ü Güney Asyalılar, %2.9’unu ise Çinlilerden oluşturmaktadır.
Aynı yıla ait verilere göre, Montréal’de yaşayan kişilerin, %65.8’i Hıristiyan,
%9.6’sı Müslüman, %2.2’si Musevi, %2’si Budist, %1.4’ü Hindu, %0.03’ü Sih
olup şehir nüfusunun %0.3’ü diğer dinlere mensupken %18.14’ü ise herhangi bir dine mensup değildir. Yine aynı yıla ait verilere göre, şehir nüfusunun ev içinde konuştuğu dillere göre dağılımı şu şekildedir: %70.4’ü
Fransızca, %14’ü İngilizce, %16.6’sı diğer diller.
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Ekonomi

Montréal, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) açısından, Toronto’nun ardından,
Kanada’nın ikinci büyük şehridir. Kanada İstatistik İdaresi’nin (Statistique
Canada/ Statistics Canada) 2015 verilerine göre 380,972 milyar Kanada Doları (C$) (1,041 trilyon lira) büyüklüğünde bir ekonomiye sahip olan Québec
Eyaleti içinde, Montréal şehri, 193 milyar C$ (527,47 milyar lira) büyüklüğündeki ekonomisiyle büyük bir önem arz etmektedir. Şehir, uluslararası
ölçekte bir ticaret, finans, sanayi, teknoloji, kültür ve diplomasi merkezidir.
Şehrin sanayi üretimi içerisinde, havacılık ve uzay sanayi, elektronik ürünler,
ilaç sanayi, baskı ürünleri, yazılım mühendisliği, telekomünikasyon, tekstil
ve giyim imalatı, tütün, petrokimya ve ulaştırma önemli bir yer işgal etmektedir. İnşaat, makine ve işletme mühendisliği gibi alanları da içerecek şekilde, hizmet sektörü de oldukça güçlüdür.
Montréal Limanı (Port de Montréal), ülkenin en önemli limanları arasında
bulunmaktadır. Liman, tahıl, şeker, petrol ürünleri, makine, tüketim malları
başta olmak üzere pek çok farklı ürünün sevkiyatının yapıldığı önemli bir
ulaşım noktasıdır. Bu durum, şehrin demiryolu ağının da gelişkin olmasıyla
desteklenmektedir. Kanada Ulusal Demiryolları’nın (Canadian National Railway/ Canadien National) merkezi bu şehirde bulunmaktadır. Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü’nün (International Civil Aviation Organization/ Organisation de l’aviation civile internationale), Dünya Anti-Doping Ajansı’nın
(World Anti-Doping Agency), Uluslararası Havalimanları Birliği’nin (Airports
Council International), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (International Air Transport Association) ve Uluslararası Gay ve Lezbiyen Ticaret Odası’nın (International Gay and Lesbian Chamber of Commerce) merkezleri,

Montréal’dedir. Kanada Uzay Ajansı’nın (Canadian Space Agency/ Agence
Spatiale Canadienne) merkezi de Montréal’in ikinci büyük banliyösü konumunda bulunan Longueuil şehrindedir.
Kültür endüstrisinin oldukça gelişkin olduğu şehir, Komiklikler Festivali (Juste
pour rire/ Just for Laughs) Uluslararası Montréal Caz Festivali (Festival International de Jazz de Montréal), Montréal Dünya Film Festivali (Festival des
Films du Monde de Montréal) gibi, şehir ekonomisine önemli katkıları olan
uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın önde gelen özel kültür kuruluşlarından Cirque du Soleil’in merkezi de şehirdedir.
Montréal film ve televizyon endüstrisi için önemli bir merkez konumundadır. Kamuya ait bir film yapım ve dağıtım kuruluşu olan Kanada Ulusal Film
Kurulu (National Film Board of Canada/ Office national du film du Canada),
yine bir kamu kuruluşu olan ve görsel-işitsel üretim için finansman sağlayan Telefilm Canada haricinde, Alliance Films gibi pek çok özel film yapım
ve dağıtım şirketinin merkezleri bu şehirde bulunmaktadır. Kanada Yayın
Kuruluşu’nun (Canadian Broadcasting Corporation/ Société Radio-Canada) sahip olduğu Ici Radio-Canada Télé, ulusal çapta kamu adına Fransızca
radyo-televizyon yayını yapan en büyük kuruluştur ve merkezi Montréal’de
bulunmaktadır. 1997’de, Fransız video oyun geliştirme ve yayım şirketi
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Ubisoft’un Montréal ofisinin açılmasıyla eş zamanlı olarak video oyunu endüstrisi şehir ekonomisi için oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu gelişmeyi
takiben pek çok ulusal ve uluslararası firma Montréal’de ofis açmıştır.
Büyük Montréal Metropoliten Alanı’nda, 2016 itibariyle yaklaşık 100.000 kişi
finans sektöründe çalışmaktadır. Montréal Borsası (Bourse de Montréal),
Kanada’nın ilk borsası olmasının yanı sıra ülkenin tek türev finans borsasıdır.
Kanada’nın iki büyük bankası olan Montreal Bankası (Banque de Montréal/
Bank of Montreal) ve Kanada Kraliyet Bankası’nın (Royal Bank of Canada/
Banque Royale du Canada) ve Québec Mevduat ve Yatırım Fonu’nun (Caisse de dépôt et placement du Québec) merkezleri bu şehirde yer almaktadır.
Bunlar haricinde, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşun şehirde merkezleri ve temsilcilikleri bulunmaktadır.

Siyasal Yaşam

Belediye yönetimi, bölge yönetimi ve federal yönetim için temsilciler seçen
Montréal halkı, Büyük Montréal Metropoliten Alanı dâhilindeki şehirlerden biri olan Laval şehrinin sakinleriyle birlikte, Kanada Avam Kamarası’na
(House of Commons of Canada/ Chambre des communes du Canada) 22,
Québec Ulusal Meclisi’ne (Assemblée nationale du Québec) 33 üye seçmektedir.
Québec’in egemenlik hakları konusu, Büyük Montréal Metropoliten Alanı’ndaki siyasal yaşamın önemli tartışma konularından biridir. Egemenlik haklarının genişletilmesine destek verenlerin de karşı çıkanların da çoğunluğu,
kendilerini siyasi yelpazenin solunda konumlandırmaktadır. Merkez sol
partiler şehrin siyasal yaşamına egemendir.
Montréal ve Laval’ın Avam Kamarası’ndaki 22 temsilcisinden 14’ü sosyal de-

mokrat bir parti olan Yeni Demokratik Parti’den New Democratic Party/
Nouveau Parti démocratique), 7’si liberal çizgideki Kanada Liberal Partisi’nden, 1’i de Québec’in egemenlik haklarının genişletilmesini savunan sosyal
demokrat bir parti olan Québecliler Bloğu’ndandır (Bloc Québécois). Söz
konusu iki şehir, Québec Ulusal Meclisi’nde ise 24’ü Québec Liberal Partisi’nden (Parti libéral du Québec), 8’i Québecliler Bloğu’ndan, 3’ü de alternatif küreselleşmeden, çevrecilikten, feminizmden, demokratik sosyalizmden
ve Québec’in egemenlik haklarının genişletilmesinden yana olan Dayanışan Québec (Québec Solidaire) olmak üzere 33 kişi tarafından temsil edilmektedir.
Montréal, yerel düzeyde, yerel siyasi partilerin faaliyet gösterdiği bir şehirdir.
Bu özelliği dolayısıyla sadece Québec Eyaleti içinde değil Kanada genelinde
eşine az rastlanır bir siyasi geleneğe sahiptir. 3 Kasım 2013’te gerçekleştirilen son yerel seçimler neticesinde, görevdeki belediye başkanının başkanlığını üstlendiği Montréal için Denis Coderre Takımı (Équipe Denis Coderre
pour Montréal) 26, Montréal Projesi (Projet Montréal) 20, Montréal Koalisyonu (Coalition Montréal) 6, Montréal için Doğru Değişim – Mélanie Joly
Grubu (Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly) 4 sandalye
kazanmıştır. Partilerin temsilci sayısı zaman içinde değişmiş ve yeni siyasi
partiler temsil hakkı elde etmiş olmasına karşın, söz konusu dört parti, hala
en fazla temsilciye sahiptir. Montréal için Denis Coderre Takımı, siyasi yelpazede merkeze konumlanırken mecliste temsil hakkına sahip olan diğer
üç parti, demokratik katılımcılıktan sürdürülebilir kalkınmacılığa, çevrecilikten doğrudan demokrasiye, sosyal demokrasiden topluluk politikasına
solun farklı ideolojik yönelimlerini benimsemiştir.
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Resmi muhalefet (official opposition/ opposition officielle) olarak adlandırılan ve çoğunlukla meclisteki en fazla temsilciye sahip ikinci siyasi partiyi
ifade eden kavram, Kanada’daki parlamenter sistemde, hem federal hem
bölgesel hem de yerel düzeyde kullanılmaktadır. Federal meclis yapısı içinde, avam kamarasındaki ikinci büyük parti grubu için kullanılan bu ifade,
Montréal özelinde, belediye meclisindeki en fazla temsilciye sahip olan yerel parti için kullanılmaktadır. Bugün, Montréal Belediye Meclisi’nde resmi
muhalefet partisi Montréal Projesi’dir.

Montréal Şehir Yönetimi
Montréal’de şehir yönetiminin üç bileşeni bulunmaktadır: Belediye meclisi,
ilçe meclisleri ve kent-bölge meclisi. Meclislerin üyeleri siyasi parti üyeleridir ve doğrudan seçim yoluyla iş başına gelmekte, belediye yürütme kurulu
ise belediye başkanı tarafından atanmaktadır.
Montréal’de şehir yönetiminin başında belediye başkanı bulunmaktadır. Belediye Başkanı, meclis içinde “eşitler arasında birinci” konumundadır. Bütün
şehir yönetiminin gözetiminden, yönetiminden ve kontrolünden belediye
başkanı sorumludur. Belediye başkanı, çoğunluk sistemi içinde, tek dereceli genel oy ile dört yıl süreyle seçilir.

Montréal Belediye Başkanı Denis Coderre

Marché Bonsecours – Bugün halk pazarı olarak kullanılan, 1852-1878 tarihleri
arasında Şehir Meclisi Binası olarak kullanılmış olan yapı
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Hôtel de Ville de Montréal - 1878’den beri kullanılan, Kanada’da doğrudan
belediye yönetimi için inşa edilmiş olan ilk yapı olma özelliğini taşıyan,
1984’te “ulusal tarihi değeri olan yer” olarak tescillenmiş olan yeni şehir
meclisi binası

Demokratik seçimler sonucu iş başına gelen Montréal Belediye Meclisi (Conseil municipal de Montréal), şehir içindeki nihai karar merciidir. Meclis, şehrin tüm mahallelerinden seçilen 65 üyeden oluşmaktadır. Üyeler, çoğunluk
sistemi içinde, tek dereceli genel oy ile dört yıl süreyle göreve gelmektedir. Meclis, kamu güvenliğinden diğer şehir yönetimleriyle ilişkilere, sübvansiyon programlarından çevreye, şehir planlamasından üç yıllık sermaye harcaması programına ve kentsel yenilemeye kadar pek çok konudan
sorumludur. Belediye meclisi, mahalle meclislerinin aldığı belirli kararların
onayından, standardize edilmesinden ve gözetiminden sorumludur.

2013’ten beri Belediye Başkanlığı görevinde Denis Coderre bulunmaktadır.
Seçim sistemi, farklı ölçekler için (federal, bölgesel, yerel) farklı düzenlenmiş olan Kanada’da, Coderre, federal düzeyde Kanada Liberal Partisi’ne
(Liberal Party of Canada/ Parti libéral du Canada); yerel düzeyde ise yeni
kurulmuş olan Montréal için Denis Coderre Takımı (Équipe Denis Coderre
pour Montréal) adlı partiye mensuptur.

Montréal Belediye Meclisi toplantı salonu
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Daimi komisyonlar, kamuoyu görüşünün alınabilmesi için öncelikli araçlardır.
Sayısı yedi olan daimi komisyonların görev süresi iki yıldır. Şehir meclisinin
istediği vakit özel komisyonlar oluşturma yetkisi bulunmaktadır. Her bir
daimi komisyonun, başkan ve başkan yardımcısı dâhil olmak üzere, yediyle dokuz arası sayıda üyesi bulunmaktadır. Henüz bir karara bağlanmamış
konuların kamusal incelemesinin yapılması ve meclise gerekli tavsiyelerin
verilmesi, kendi yetki alanlarında olan belediye idari birimlerinin yıllık bütçe tahminlerinin incelenmesi, bu komisyonların sorumluluğundadır. Her
komisyon toplantısından en az yedi gün önce, toplantının genel duyurusu,
Fransızca ve İngilizce yayın yapan günlük gazetelerde yayınlanmak zorundadır. Bütün toplantılarda halk soruları için süre ayrılmaktadır. Québec Eyalet Yönetimi’nin kamu güvenliği komisyonundaki üyesi haricindeki bütün
üyeler seçilmiş kişilerden oluşmaktadır.

yeniden yapılandırılmış yerleşim birimlerinin belediye başkanları ve meclis
üyeleri %13’lük bir ağırlığa sahiptir. Bu oran, yerleşim birimlerinin demografik dengesi gözetilerek oluşturulmuştur. Meclis, vergi amacıyla yapılan
servet değerlendirmesinden, kamu güvenliği hizmetlerinden, belediye
mahkemesinden, sosyal konutlandırmadan, evsizlere sunulan destekten,
atık yönetiminden, kamu taşımacılığından, temel anayolların ve sokakların
yönetiminden, ekonomik teşvikten ve doğal parklardan sorumludur. Ortaklaşılan hizmetler nezdinde, meclis, harcamalar için yetkilendirme yapmaya,
yerel yasaların kabulüne ve tüm adayı kapsayan vergiler çıkarmaya haizdir.
Adadaki tüm vergi mükellefleri, ikamet ettikleri yerleşim birimi fark etmeksizin ortaklaşılan hizmetler için ortak bir vergi ödemektedir. Montréal şehir
sekreterliği, kent-bölge meclisinin tutanaklarını ve gündemini hazırlamaktadır.

Şehir aynı zamanda, planlama, koordinasyon, ekonomik kalkınmanın finansmanı, toplu ulaşım, atıkların toplanması ve atık yönetimi gibi alanlarda,
Büyük Montréal Metropoliten Alanı’nın (toplam yüzölçümü: 4,258.31 km2)
büyük kesiminde faaliyet gösteren Montréal Metropoliten Topluluğu’nun
(Communauté Métropolitaine de Montréal) (toplam yüzölçümü: 3,838 km2)
bir parçasıdır. Topluluğun başkanlığını Coderre yapmaktadır. Montréal şehri, aynı zamanda Montréal Yargı Çevresi’nin (District judiciaire de Montréal)
de merkezi konumundadır.

Kanada içinde özgün bir yönetim sistemi olan Québec’e özgü bir yönetim birimi olan Montréal’de, her bir ilçe (arrondissement) iki ile beş arası bölgeye
(secteur; mahalle öbeği), her bölge de kendi içinde mahallere bölünmektedir. Her bir ilçenin, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve bazı ilçeler-

2006’da, Montréal şehrinin üzerinde kurulu olduğu Montréal Adası’ndaki tüm
belediyeleri bir araya getiren bir kent-bölge meclisi (conseil d’agglomération) oluşturulmuştur. Üyesi sayısı 31 olan bu meclis, belediye başkanı, 15
belediye meclisi üyesi, 14 yeniden yapılandırılmış belediyenin belediye başkanları ve nüfusunun çok olması sebebiyle Dollard-Des Ormeaux’yu temsilen söz konusu yerleşim biriminin belediye başkanının belirlediği bir fazla
temsilciden oluşmaktadır. Meclis demokratik bir yapıya sahiptir. Montréal
Belediye Başkanı’nın tayin ettiği 15 kent-bölge meclisi üyesi, aynı zamanda
belediye meclisinde de yer almaktadır. Aynı durum, yeniden yapılandırılmış belediyeler için de geçerlidir. Montréal Belediye Başkanı ve belediye
meclisi üyeleri, kent-bölge meclisinde, %87’lik bir oy ağırlığına sahipken

Montréal’ın ilçeleri ve yeniden yapılandırılmış banliyöleri
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de bunlara ek olarak ilçe meclis üyelerinden oluşan bir ilçe meclisi (conseils
d’arrondissement) bulunmaktadır. Temsil sistemi, ilçelerin nüfusuna göre
çeşitlilik göstermektedir. İlçe meclisleri, yangınla mücadele, ev içi atıkların
toplanması, yerel sosyal ve ekonomik yaşamın gelişimi, yerel planlama,
park ve rekreasyon alanlarının yönetimi, kültürel ve sportif tesislerin yönetimi, rekreasyonel sporların ve sosyal-kültürel faaliyetlerin organizasyonu,
ilçe yollarının bakım ve onarımı, izinlerin verilmesi, şehir planlama nizamnamesindeki değişikliklere ilişkin kamuoyu görüşünün alınması, mali yönetim, arazi kullanım planlaması ve ilçe kalkınması, temizlik vb. konulardan
sorumludur.

Yürütme Kurulu (Comité exécutif ), doğrudan belediye meclisine bağlı olup
12 üye ve belediye başkanından oluşmakta, hem belediye sınırları içinde
sunulan yerel hizmetler hem de Montréal Adası’ndaki tüm nüfusa sağlanan
kentsel hizmetler (services d’agglomération) konusunda yetkisi bulunmaktadır. Yürütme gücü büyük ölçüde yürütme kurulundadır. Yürütme kurulu,
bütçeler ve yerel yasalar da dâhil olmak üzere, pek çok farklı dokümanın
hazırlığından ve meclis onayına sunulmasından sorumludur. Sözleşme,
devir ve bağışlara ilişkin kararlardan mali kaynakların, insan kaynağının,
bütçenin ve yapıların yönetimine değin oldukça geniş yetkilere sahip olan
yürütme kuruluna, meclis tarafından ek yetkiler de tanınabilinmektedir.
Coderre - Desrochers yönetimi (Belediye Başkanı Denis Coderre ve Yürütme Kurulu Başkanı Pierre Desrochers), belediyenin daha verimli bir organizasyon olmasını sağlamak adına, Şubat ayında, belediyenin merkezi yönetim yapısının büyük çapta yeniden düzenlendiği açıklanmış ve böylece
belediye departmanlarının organizasyonunu ve koordinasyonunu geliştirmek için bir belediye yönetim ekibi oluşturulmuştur.
Genel Müdür (Direction général), Belediye Yürütme Kurulu’na (comité exécutif ) bağlı olup belediyenin idari faaliyetlerinin yönetimini sağlamakta, siyasi
organların karar süreçlerine destek olmakta ve bu kararların uygulanmasını

denetlemektedir. Aynı zamanda, belediye hizmetlerinin önceliklerini belirlemekte ve takibini sağlamaktadır. İç kontrol, sürdürülebilir kalkınma, akıllı
ve dijital şehir, devlet ve belediye arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkiler,
kente yeni gelenlerin entegrasyonu, gayrimenkul programı ve projelerinin
koordinasyonu, halkla ilişkiler gibi konularda liderlik, uzmanlık ve koordinasyon görevi bulunmaktadır.
Genel Müdür Alain Marcoux’a bağlı olarak çalışan 4 genel müdür yardımcısı,
farklı faaliyet alanları arasındaki eylemlerin birbiriyle bağlantısını, öncelikli
projelerin uygulanmasındaki devamlılığı, daha ayrıntılı iş planlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını ve belediye departmanlarına daha belirli görevlerin tahsisini sağlayarak kendi sorumlulukları altındaki birimleri yönetmektedir.

Bağımsız Organlar
Genel Müfettiş Bürosu
(Bureau de l’inspecteur général)

Genel müfettiş, Montréal Belediyesi ya da ona bağlı bir tüzel kişilik (Montréal
Ulaşım Şirketi, Montréal Konut ve Kalkınma Şirketi, Jean-Drappeau Parkı
Şirketi gibi) tarafından yapılan sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması
sürecini takip etmek üzere görevlendirilmiştir.
Bütünlüğü bozan ihlalleri önleme ve sözleşmenin uygulanması ve finansal koşulları
konusunda yasal hükümlere ve belediyenin gereksinimlerine uygunluğu denetleme görevini yerine getirmektedir.
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Yurttaşlar

İlçe Meclisleri
Belediye Meclisi

Belediye Başkanı
Kent-Bölge Meclisi

İlçeler

Yürütme Kurulu
Genel Müdür

Genel Müdür
Yardımcıları
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Genel Denetçi Bürosu
(Bureau du vérificateur général)

Genel Denetçi Bürosu, belediye yönetiminin
kalitesini artırmak amacıyla, kaynakların etkili,
verimli ve ekonomik kullanımı, yönetimin hesap verebilirliği, mali raporların doğru ve adil
görünümü gibi konularda belediyeye ait işlerin
ve hesapların, belediye işletmelerinin ve mali
hizmetlerle ilgili belediye organlarının bağımsız
bir şekilde denetimini yapmak ve belediye meclisine raporlamakla görevlidir.

Montréal Kamusal İşleyiş Komisyonu
(Commission de la fonction publique)

Bağımsız Montréal Kamusal İşleyiş Komisyonu’nun temel görevi, kadrolaşma
sürecinde ve işgücü yönetimi ile ilgili diğer politikalarında belediyenin adil
ve tarafsız olup olmadığını denetlemektir. Komisyon, belediye kanunlarına göre aynı işe alım sürecinde olan adayların adil ve tarafsız bir şekilde
değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon, partiyle bağlantısı olmayan
yetenekli kişilerin görevlendirilmesine yardım ederek belediye organizasyonunun kalitesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Montréal Kamusal İstişare Ofisi
(Office de consultation publique de Montréal - OCPM)

Montréal Kamusal İstişare Ofisi, Montréal Belediye Meclisi ya da Belediye Yürütme Kurulu tarafından kendisine verilmiş olan kamu istişareleriyle ilgili görevleri yürüten bağımsız bir organdır. 2002’de kurulmuş olan ofisin üyeleri,
ne seçilmiş yetkililerden ne de belediye çalışanlarından oluşmakta, böylece
tartışmaların tamamen tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.
Montréal Kamusal İstişare Ofisi tarafından düzenlenen bir kamu istişaresi,
bir projenin ve onunla ilgili sorunların derinlemesine anlaşılmasına yardım-

cı olmaktadır. Ofis, yurttaşlara söz hakkı tanımakta ve seçilmiş yöneticilerin
karar süreçlerinde, yurttaşların soru sormalarına ve görüşlerini ortaya koymalarına imkan tanımaktadır. Mevcut görevleri, genellikle belediyenin yetki sınırları dahilindeki kentsel planlama ve arazi kullanımıyla ilgili projelere
yönelik olsa da belediye meclisi ya da belediye yürütme kurulu tarafından
sunulan herhangi bir proje için de söz konusu olabilmektedir. Ayrıca ofisin,
etkili, güvenilir ve şeffaf bir istişare mekanizmasının oluşması sağlamak için
kuralları önerme görevi de mevcuttur.
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Montréal Ombudsmanı
(Ombudsman de Montréal)

2002 Montréal Zirvesi sırasında sivil toplumun talepleri göz önünde bulundurularak bir Montréal Ombudsmanı oluşturmaya karar verilmiştir. 2003 yılında ilk kez göreve gelen Me Johanne Savard, bugün hala ombudsmanlık
görevini devam ettirmektedir. Montreal Ombudsmanı, yurttaşların hakkı
olan belediye hizmet ve avantajlarından faydalanmasından ve hizmetin
tüm belediye temsilcileri ve çalışanları tarafından eşit, adil ve saygılı bir şekilde sunulmasından sorumlu apolitik, tarafsız ve belediye idaresinden ve
seçilmiş yöneticilerden bağımsız bir organdır. Ombudsman; belediyenin ya
da belediye iktisadi teşebbüsünün bir çalışanı ya da temsilcisinin (merkez
ya da ilçe) bir eylemi, kararı, tavsiyesi veya ihmali dolayısıyla bir kişinin ya da
bir grup insanın haklarının zarar gördüğünü düşünmek için makul nedenleri olduğunda müdahale etmektedir. Montréal Ombudsmanı’nın müdahale gücü, onun idari kararların çoğu üzerinde yargılama yetkisini kabul eden
Ombudsman Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Aynı zamanda, Montréal
Haklar ve Sorumluluklar Bildirgesi’nde (la Charte montréalaise des droits et
responsabilités) belirtilen değer ve yükümlülüklere saygıyı sağlamak için
müracaat edilebilecek bir yapı niteliği taşımaktadır.
Montréal Ombudsmanı kapsamlı bir soruşturma yetkisine sahiptir ve belediye
temsilcileri onunla ve onun ekibiyle işbirliği yapmak zorundadır. Soruşturma tamamlandığında uygun gördüğü herhangi bir tavsiyede bulunmakta
ve bu tavsiye çok büyük bir olasılıkla belediye tarafından kabul edilmekte
ve uygulanmaktadır. Onun müdahaleleri, temel olarak müzakere, uzlaşı
ya da arabuluculuk yoluyla mevcut sorunun çözümünü hedef almaktadır.

Montreal Ombudsmanı
Me Johanne Savard

Eğer tavsiye sonrasında olumlu yanıt alamazsa, bu durumu belediye yürütme kuruluna, belediye meclisine ya da ilgili ilçe belediye meclisine raporlayabilir ve onlardan destek ve müdahale isteyebilir. Ayrıca, uygun gördüğü
takdirde durumla ilgili alenen yorum yapabilir. Montréal Ombudsmanı son
çare olarak düşünülmüştür. Bu nedenle, yurttaşların öncelikle muzdarip oldukları sorunla ilgili Montréal Belediyesi ya da ilçe belediyesine şikayette
bulunmaları ve müdahalede bulunmalarını talep etmeleri gerekmektedir.

Montréal Zirvesi
(Sommet de Montréal)

2002’deki seçimlerin hemen ertesinde, yeni Belediye Başkanı Gérald Tremblay, belediye çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerini yeni
şehrin geleceği konusunda ortak bir vizyon
geliştirmek için Montréal Zirvesi’ni gerçekleştirmeye davet etmiştir. Aynı zamanda,
Montréal’deki yaşam kalitesini ve toplumsal
zenginliği artıracak projeleri birlikte hayata
geçirmek için yurttaşların bu zirvede bir araya gelmesini sağlamıştır. 4, 5 ve 6 Haziran 2002’de düzenlen ve yeni şehrin
“kurucu eylem”i (d’acte de fondation) olarak nitelenen bu etkinlik, öncelikli
eylemleri belirlemek için birlikte çalışan belediye idaresinden, sivil toplum
örgütlerinden ve özel sektörden gelen 3000’den fazla kişiyi bir araya getirmiştir.
Montréal Belediyesi, 2002 Zirvesi’nde oluşturulan önceliklerin etkin bir şekilde takibinin sağlanması ve kent yönetimi ve yurttaşlar arasında sürekli bir
bağlantının korunması için belirli mekanizmalar ve eyleme yönelik uygulamalar geliştirmiştir. Zirve’de belirlenen önceliklerin uygulanmasında ise;
kentin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen tüm yurttaşlar için katılım ve
demokrasi, görev ve sorumlukların birbirini tamamlaması, paydaşlar arasında ortak karar alma, sunulan hizmetlerin yenilenmesi ve geliştirilmesi,

Montréal Kent Profili (Kanada)

düzenli ve paylaşılan bir finansman sağlanması ilkeleri benimsenmiştir.
Zirve’de belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesinin bir teminatı olarak
da Québec Hükümeti’yle birlikte bir Montreal Şehir Sözleşmesi (contrat de
ville de Montréal) ortaya konulmuştur.

Montréal Bildirgesi
(Charte montréalaise)

Montréal Haklar ve Sorumluluklar Bildirgesi (la Charte montréalaise des droits
et responsabilités), adalet, barış, dayanışma, eşitlik, onur ve saygı değerlerine dayalı bir araçtır ve belediye işlerinde yurttaşların rolünü tanımlamakta
ve hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi konusunda belediye idaresini halka yükümlü kılan bir toplumsal sözleşme niteliği taşımaktadır. 1 Ocak 2006
tarihinden beri yürürlükte olan Montréal Haklar ve Sorumluluklar Bildirgesi, yurttaşlar ve Montréal Belediyesi için temel bir metin niteliğindedir ve

demokratik yaşam, ekonomik ve sosyal
yaşam, kültürel yaşam, boş zaman aktiviteleri, fiziksel, çevresel ve sportif aktiviteler, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik
ve belediye iç işleyişi gibi belediyenin
tüm müdahale alanlarını etkilemektedir.
Buna ek olarak, Montréal Bildirgesi, tüm
yurttaşlara kent ve ilçelerle ilgili her konuda bir halk istişaresi gerçekleştirmeye
izin veren “inisiyatif hakkı” (droit d’initiative) tanımaktadır. Montréal Bildirgesi,
geniş bir halk katılımıyla, 2010-2011 yıllarında, iyileştirilmeler yapmak amacıyla
yeniden gözden geçirilmiş ve demokrasi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda günümüzün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için düzenlemeler ve eklemeler yapılmıştır.

İnisiyatif Hakkı
(Droit d’initiative)

Montréal Belediye Meclisi tarafından Montréal Bildirgesi kapsamında kabul
edilen inisiyatif hakkı, Ocak 2011’den beri yürürlüktedir. İnisiyatif hakkı,
kent ya da ilçelerle ilgili olan her konuda, yasal olarak öngörülen zaman
ve şekil içinde sunulan bir dilekçe aracılığıyla, bir halk oturumu gerçekleştirilmesine imkan tanımakta ve Montréallilerin, Montréal’in ya da kendi
ilçelerinin sorun ve zorluklarına cevap veren ve kalkınmalarına bu yönde
katkı sağlayan yenilikçi fikir veya projelerini sunmaları ve tartışmaları için
bir ortam yaratmaktadır.
Süreç 2 aşamadan oluşmaktadır: (1) Projeyle ilgili dilekçenin sunulması, (2)
dilekçenin imzalanması. Birinci aşamada, Montréal’de ya da duruma göre
ilgili ilçede yaşayan 15 yaşından büyük 25 kişiden imza toplanması gerekmektedir. Proje taslağını destekleyen üç kişi proje temsilcisi olarak se-
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çilmekte ve grup başı olan kişiyle iletişim sağlanmaktadır. Dilekçenin kabul görmesinden sonra ise ikinci aşamaya geçilmektedir. İkinci aşamada,
Montréal Belediyesi ya da ilgili ilçe belediyesi dilekçeyi duyuran bir bildiri
yayınlamaktadır. Bu bildirin yayınlanmasından sonra 90 günlük bir süre boyunca dilekçe imzaya açılmaktadır. Bu süre sonunda, belediyenin merkezi
yetki alanındaki bir konuyla ilgili dilekçe için 15.000 imza, ilçe belediyesi
yetki alanındaki bir konuyla ilgili dilekçe içinse en fazla 5.000 olacak şekilde
nüfusun %5’inin imzası gerekmektedir. İnisiyatif hakkı, topluluğu harekete
geçirecek önemli konulardaki halk istişareleri için öngörülmesi nedeniyle
geçerli imza sayısı yüksek tutulmaktadır. Verilen süre içerisinde gerekli imza
sayısı sağlandığı durumda, Montréal Belediyesi ya da duruma göre ilçe belediyesi söz konusu istekle ilgili bir kamu istişaresi düzenlemek ve gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Dilekçenin gerekli imza sayısını sağlaması durumunda, Montréal Belediyesi
Halk Katılımı ve İstişaresi Politikası (Politique de consultation et de participation publiques de la Ville de Montréal) çerçevesinde, halk oturumuyla
ilgili bir takvim grubun irtibat için belirlediği kişiye 21 gün içerisinde yollanmaktadır. Halk oturumunun makul bir süre içinde yapılması gerekmektedir. Montréal Belediyesi ya da ilgili ilçe belediyesi, kamu istişaresi sırasında

yapıcı bir diyalog sağlamak
adına gerekli bilgileri bir
araya getirmekle sorumludur. İstişare başlangıcından
en az 15 gün önce, dilekçe
konusunu içeren bir ilan
ile birlikte, halk oturumun
tarihi, saati ve yeri belediye
internet sitesinde yayınlanmaktadır. Montréal Belediyesi yetki alanındaki bir
konuyla ilgili halk oturumu
Montréal Kamusal İstişare
Ofisi (Office de consultation publique de Montréal
- OCPM) tarafından düzenlenmektedir.
Halk oturumu iki aşamadan
oluşmaktadır. İlk aşamada,
belediye temsilcileri dosyayla ilgi bir sunum yapmakta ve yurttaşların sorularına cevap vermektedir. Bu aşamada, dilekçenin sorumluları, onları bir kamu istişaresi talebinde
bulunmaya yönelten gerekçeleri açıklamaktadır. İkinci aşamada ise, en az
15 gün sonra, herkesin, kendi görüşünü açıklamasına ve bunu yazılı olarak
sunmasına imkan tanınmaktadır. Bu oturumu takiben 90 gün içerisinde,
konuyla ilgili danışma organı bir rapor yayınlamakta, bu rapor herkesin
kaygılarını ve görüşlerini göz önüne almakta, önerilerin analizini yapmakta ve belli sonuçlar çıkarmakta ya da tavsiyeler ortaya koymaktadır. Ancak
herhangi bir karara varmamaktadır. Montréal Belediye Meclisi ya da duruma göre ilçe belediye meclisi, bu raporu incelemekte ve kamu istişaresi sonuçlarıyla ve gerektiğinde, alınan kararlar ve onları motive eden nedenlerle
ilgili halka bilgi vermektedir.
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Sosyal Gelişim ve Çeşitlilik

Etnokültürel Çeşitlilik
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele
Montréal Belediyesi, 1989’da yayımlanan “Irksal Ayrımcılığa Karşı Montréal Bildirgesi” (Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale), 22 Mart
2004’te belediye meclisi tarafından kabul edilen “Kültürel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İçin Montréal Bildirgesi” (Déclaration de Montréal pour la diversité
culturelle et l’inclusion) ve 20 Haziran 2005’te kabul edilen, Montéallilerin
hak ve yükümlülüklerinin kayıt altına alındığı “Montréal Bildirgesi “ (la Charte montréalaise) ile ilan edilen yükümlülükler dahilinde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı ciddi bir mücadele vermektedir.
2011 yılında, Montréal’de, 559.075 kişi yani toplam nüfusun %30’a yakını görünür azınlıklardan (minorités visibles) oluşmaktadır. Bu insanlar, başta istihdam alanında olmak üzere çok daha belirgin bir entegrasyon problemi
yaşamaktadır. Montréal’de işsizlik oranı, göçmen olmayanlarda %7 iken,
göçmenlerde %11,3’e çıkmakta, görünür azınlıklarda ise bu oran Araplarda %17, Güney Asyalılarda %15, siyahilerde %14, Latin Amerikalılarda ise

%12,5 olmak üzere daha da yükselmektedir.
Montréal Belediyesi, Çalışma, İstihdam ve
Sosyal Dayanışma Bakanlığı (Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
Sociale) ile yaptığı anlaşma kapsamında
yoksulluk ve toplumsal dışlanmayla aktif bir şekilde mücadele etmekte ve bu
kapsamda göçmenlere yönelik pek çok
proje geliştirmektedir. Aynı zamanda,
göçmenlerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunu, ırkçılığa ve ayrıcalığa karşı
mücadeleyi ve kültürlerarası etkileşimi
teşvik etmeyi amaçlayan projeler geliştirmek adına Göç, Çeşitlilik ve Entegrasyon Bakanlığı (Ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion ) ile
birlikte çalışmakta, özellikle dezavantajlı
mahallelerde yaşayan ve görünür azınlıktan olan gençlerin önlerindeki engelleri aşmalarına ve kendi yollarını bulmalarına yardımcı olacak programları
desteklemektedir.
Her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan “Irksal
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Gün” kapsamında ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı Montréal Belediyesi tarafından farkındalık ve eğitim
içerikli çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yılki etkinlikler kapsamında,
Montréal Belediyesi, çalışanlarını, Montréal halkını karakterize eden farklı
yaşamların hikayelerini keşfetmeye ve göçün toplumlarına sağladığı katkıyı değerlendirmeye davet etmiştir. Montréal Tarih Merkezi’nin (Centre
d’histoire de Montréal), Montréal Belediyesi ile Göç, Çeşitlilik ve Entegrasyon Bakanlığı arasındaki anlaşmayla desteklenen “Sen Tarihin Bir Parçası-
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sın” projesi kapsamında, dünyanın her yerinden göçle gelmiş olan ve henüz
geçiş aşamasında bulunan ortaöğretim öğrencilerinin kendi hikayelerini ve
kültürel değerlerini video kaydı aracılığıyla paylaşması sağlanmış, böylece
her öğrencinin kendi tarihlerinin artık kentin tarihinin bir parçası olduğu
konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

Göçmenlerin Entegrasyonu
Belediye idaresi, yeni gelen göçmenlerin entegrasyonu ve hizmetlerin adaptasyonu konusunda çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Dile bağlı etkenler kadar
mevcut kaynak ve hizmetlerin bilinmemesi, izole olma ve dışlanma durumuna neden olabilmekte; bazı göçmen grupların, özellikle görünür azınlıkların, önemli bir bölümü iyi eğitimli olmalarına karşın istihdam konusunda
zorluk yaşayabilmekte ve vasıfsız işlere yönelmekte; göçmen aileler uygun
fiyatlı ve sağlık için elverişleri konut bulma konusunda sıkıntı çekmekte ve
tüm bunlar yoksulluk durumunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, sosyal yardım alan insanların neredeyse yarısı Kanada dışında doğmuş
kişilerden oluşmaktadır.
Her yıl Québec’e yeni gelen göçmenlerin yaklaşık %76,3’ünü (yaklaşık 50.000
kişiyi) kabul eden Montréal Belediyesi, göçmenlerin entegrasyonu konu-

sunda önemli bir rol oynamakta, bu nedenle Québec hükümetiyle, özellikle Göçmenlik ve
Kültürel Topluluklar Bakanlığı
(Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles)
ile anlaşmalar yoluyla çeşitli
girişimler geliştirmektedir. Çalışmalar, kültürlerarası iletişim,
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele olmak üzere üç ana başlıkta
yoğunlaşmış durumdadır. Özellikle Montréal’deki göçmen nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlara ve birinci ve ikinci jenerasyon görünür
azınlıktan olan 18-30 yaş arasındaki gençlere yönelik çalışmalara öncelik
verilmektedir.
Montréal Belediyesi, 2011 yılında, göçmen profesyonellerin işe alınması ve
çalışmalarının sürekli hale getirilmesi için işletmelere bilgi, araç-gereç, teşvik ve referans desteği sunduğu Nexus İstihdam (Emploi Nexus) programını geliştirmiştir. Bu program aracılığıyla, hem işletmelerin desteklenmesine
ve gelişmesine hem de göçmen kökenli yurttaşların sosyo-ekonomik entegrasyonlarına katkı sunulması hedeflenmektedir. Montréal’e Yeni Gelenlerin Entegrasyonu Bürosu (Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à
Montréal - BINAM) tarafından yürütülen program, Göç ve Kültürel Topluluklar Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.
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Montréal’e Yeni Gelenlerin Entegrasyonu Bürosu

Kültürlerarası İlişkiler

(Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal - BINAM)

İki yüz yıldan beri, dünyanın dört bir yanından gelen göçmenlerin, Montréal’e
yerleşmesi nedeniyle, şu an Montréal’de yaklaşık 120 farklı ülkeden gelen
insan bulunmakta ve 200’e yakın farklı dil konuşulmaktadır. Montréal’de yaşayan her üç çocuktan biri Kanada dışında doğmuştur.

BINAM, Şubat 2016 tarihinde, Suriyeli mültecilere hizmet ve destek sağlarken koordinasyon ve uyum ihtiyacını karşılaması amacıyla kurulmuştur. Şu
anda, 5 yıldan az zamandır Montréal’de yaşayan tüm kategorilerdeki göçmenlerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için çalışmaktadır.
Montréal, her yıl, kalıcı olarak kente gelen (nouveaux résidents permanent)
ortalama 35.000 kişiye ve mülteci, yabancı öğrenci, geçici işçi gibi farklı göçmen statüsüyle kente gelen ortalama 52.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu, günde neredeyse 250 kişiye denk gelmektedir. BINAM, bu kişilerin
Montréal’deki sosyo-ekonomik yaşama katılımlarını kolaylaştırmak için,
onlara sunulan hizmetleri en iyi duruma getirmekle görevlendirilmiştir. Ayrıca BINAM, kente yeni gelenlerin kabulü ve entegrasyonu ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerini hareket geçirmek ve birlikte çalışmaya
yöneltmek konusunda da sorumluluk taşımaktadır.
Büro, entegre ve uzman bir profesyonel işe alım yapısı oluşturmayı, ilgili ve
nitelikli kurumlara yerleştirilmelerde bulunmayı, yeni bir dinamik bilgi mekanizması oluşturarak Montréal’e yeni gelen kalifiye kişilerin toplumsal
entegrasyonunda ilçelerin rolünü belirginleştirmeyi, ilçelere olan yatırımların etkisini maksimize etmeyi hedeflemektedir. Büronun, kurulduğundan
bu yana, ev arayan ailelere yardımda bulunmak, eğitici materyaller oluşturmak, kültürel ve toplumsal faaliyetleri finanse etmek, göç konusunda
çalışan organizasyonlara maddi destek sağlamak gibi çeşitli faaliyetlerine
yaklaşık 700.000 C$ bir bütçe harcanmıştır.

Montréal’de nüfusun çeşitliliği çok önemli bir özellik ve yadsınamaz bir zenginlik olarak kabul edilmektedir. Montréal Belediyesi, kültürlerarasılık (interculturalisme) ilkesini benimseyerek, Montréal nüfusunun saygı ve güven
çerçevesinde birbirleriyle iletişimini, etkileşimini ve paylaşımını kolaylaştırmak istemektedir. Bu nedenle, hizmetlerini nüfus çeşitliliğinin berberinde
getirdiği ihtiyaçlara göre adapte etmiştir. Montréal, Québec’te, kültürel
topluluklara yönelik hizmetleri iyileştirmeyi, kültürlerarası uzlaşıyı ve toplumsal bağlılığı sağlamayı hedefleyen kurumsal
politika ve programlar
geliştiren ilk kentlerden
biridir. Montréal Belediyesi, kültürlerarası yakınlaşmayı teşvik etmek
için çeşitli kuruluşlarla ve
sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmakta ve
yüzlerce projeyi desteklemektedir.

• Montréal Kültürlerarası Konseyi
(Conseil interculturel de Montréal - CIM)

Montréal Kültürlerarası Konseyi, sivil toplum üyelerinden oluşan ve kültürlerarası ilişkiler konusunda danışma görevi yapan bağımsız bir organdır. Kültürel topluluklara mensup yurttaşların Montréal’deki siyasal, ekonomik ve
kültürel yaşama entegrasyon ve katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
CIM, belediye yetki alanındaki kültürlerarası ilişkilerle ilgili ya da kültürel
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toplulukların çıkarlarını ilgilendiren tüm konularda kendi inisiyatifiyle ya da
belediye meclisinin veya belediye yürütme kurulunun talebiyle görüşünü
belirtmektedir.

• Kültürlerarası Eğitim
Montréal Belediyesi, sunulan hizmetlerde nüfusun etnokültürel çeşitliliğinin
daha fazla göz önünde bulundurulmasını sağlamak adına, hizmet birimlerinde ve ilçelerde çalışan belediye personeline yönelik kültürlerarası eğitim
programları gerçekleştirmektedir. Bu eğitim sayesinde, belediye personellerinin kültürlerarası iletişim ve çeşitliliğin yönetimi konusundaki becerilerinin artırılması hedeflemektedir.

• Kültürlerarası Takvim
Kültürlerarası Takvim, Montréal’deki çeşitli kökenlerden gelen toplulukların
büyük bir çoğunluğu için önemli olan gün ve kutlamaların tarihlerinin
belediye idaresi tarafından bilinmesine imkan tanımaktadır. Montréal’de
böyle bir çeşitliliğin varlığı, insanların birbirlerinin kültürlerini tanıdıkları ve
birbirleriyle yakınlaştıkları etkinliklerin oluşturulmasını da sağlamaktadır.

• Abe-Limonchik Kültürlerarasılık Ödülü
2009 yılında Montréal Kültürlerarası Konseyi ile işbirliği içinde hayata geçirilen bu ödül, Montréal topraklarında çeşitliliği teşvik eden ve kültürlerarası
ilişkileri geliştiren birey, kurum ya da şirketlerin olağanüstü katkısını onurlandırmaktadır.

• Kültürlerarası Montréal Programı
Bu program, etnokültürel çeşitlilik ve kültürlerarasılık konularında belediye
kanunlarının uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Programın temel
amacı, dışlanma, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadele ve kültürlerarası yakınlaşma ve diyalogu geliştirmeyi hedefleyen projelerin gerçekleşmesini
teşvik etmektir. Program, çeşitli etkinlikler ve birleştirici alanlar sayesinde
farklı topluluklar arasında yakınlaşma sağlamaya veya yeni gelenlerin ve
dışlanma yaşayan grupların entegrasyonuna destek olmaya imkan tanımaktadır.
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Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanmayla Mücadele

Montréal Belediyesi, yoksullukla ve sosyal dışlanmayla mücadele konusunda
oldukça çaba harcamaktadır. 2002 Montréal Zirvesi’ne ek olarak, yoksulluk
ve sosyal dışlanma ile mücadele kanununun yürürlüğe girmesiyle, sosyal
dışlanma ve yoksulluk konusunda belediyenin yurttaşlar ve sivil toplumla
birlikte hareket etme yükümlülüğü resmi hale gelmiştir. Montréal Zirvesi’nde ortaya çıkan öncelikler doğrultusunda eylem alanları; bütünleşik kentsel
canlandırma, kent ölçekli toplumsal sorunlara müdahale, gıda güvenliği,
okul bırakma sorunu ve 18-30 yaş arasındaki gençlerin sosyo-profesyonel
entegrasyonu, kadın-erkek eşitliği, aile ve küçük çocukların desteklenmesi,
kentsel güvenlik, evrensel erişilebilirlik olarak belirlenmiştir. Montréal Belediyesi, 2003 yılından bu yana imzaladığı çeşitli anlaşmalar ve dayanışma
ittifakları çerçevesindeki güncel taahhütler yoluyla Québec Hükümeti ile
işbirliği içinde çalışmaktadır.
Çalışma, İstihdam ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı (Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité Sociale), 2016-2017 yılları arasında yoksulluk ve
sosyal dışlanma ile mücadele için Montréal Belediyesi’ne 9 milyon C$ tutarında bir fon sağlamıştır. Bu miktarın çoğu, belediye internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvuru yoluyla geçerli kriterleri sağlayan projelere ve
kâr amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarına aktarılmıştır.
2002 Montréal Zirvesi’nde gıda güvenliği, yoksullukla mücadele konusunda
öncelikli müdahale alanı olarak belirlenmiştir. Montréal Belediyesi, yoksul
ailelerin düzgün bir şekilde beslenmesine yardımcı olmayı amaçlayan projeleri finansal olarak desteklemekte ve gıda güvenliği konusunda yılda 2
milyon C$ tutarında bir bütçe ayırmaktadır.

• Evrensel Erişilebilirlik
(Accessibilité universelle)

Haziran 2011’de evrensel erişilebilirliğin bir belediye politikası olarak benimsenmesiyle birlikte, Montréal Belediyesi, Montréal’i evrensel olarak erişilebilir bir kent haline getirme konusundaki çabasını sürdürme isteğini teyit
etmiştir. Kapsayıcılık yaklaşımına dayanarak, evrensel erişilebilirlik, nüfusun
tamamına sunulan hizmetlerin aynı ya da benzer şekilde, bağımsız ve eş
zamanlı olarak kapasitelerine bakılmaksızın herkes tarafından kullanımına
imkan tanımaktadır.
Montréal Belediyesi, evrensel erişilebilirliği 2002 yılındaki Montréal Zirvesi’nden beri bir öncelik haline getirmiş, bu konuyla ilgili eylem planları ve
yıllık raporlar hazırlamış, belediyeye ait binaların evrensel erişilebilirliğe
uygun hale getirilmesi için önemli yatırımlarda bulunmuş, 19 ilçede tüm
belediye binalarının evrensel erişilebilirlik performanslarının değerlendirmesini yapmış, 2009’dan bu yana bu alanda ilçelere yapılan yatırımlara ve
kurumsal harcamalara yıllık 2 milyon C$ büyüklüğünde bir bütçe ayırmıştır.
Ayrıca, 2011 yılında engelli bireylerin entegrasyonu ve belediye işe alımlarında fırsat eşitliği eylem planını kabul etmiş, okuma zorluğu yaşayan ya
da zihinsel engeli olan bireyler için Accès simple (Kolay erişim) adı altında
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daha anlaşılır bir belediye sitesi oluşturmuş, engelli bireylerin onlara eşlik
eden gönüllülerle boş vakitlerini değerlendirebildikleri bir programı (Programme montréalais) hayata geçirmiş, Montréal’deki 150’ye yakın derneği
temsil eden 5 kurumdan oluşan Engelli Dernekleri Ortak Komitesi’nde (Comité des partenaires du milieu associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles) ve 7 belediye ve Québec Engelliler Ofisi (Office des
personnes handicapées du Québec) temsilcilerinden oluşan “Erişilebilir
Belediyeler” (Municipalités accessibles) çalışma grubunda aktif bir şekilde
yer almıştır.
Montréal Belediyesi, engelleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla,
2015-2018 Evrensel Erişilebilirlik Eylem Planı çerçevesinde, (1) mimari ve
kentsel erişilebilirlik, (2) programlar, hizmetler ve istihdam konusunda erişilebilirlik, (3) bilgiye erişilebilirlik ve (4) farkındalık ve eğitim olmak üzere 4
alanda önemli çalışmalara imza atmaktadır.

vurgulayan demografik dinamiği
değiştirmek, göçmenlerin başarılı
entegrasyonuna katkı sağlamak,
gıda güvenliğini ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek, güvenliği ve
güvenlikte olma duygusunu korumak, uygun fiyatlı ve kaliteli konutlar geliştirmek, özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşam kalitesini
iyileştirmek, eğitimsel başarıya katkı sağlamak, birlikte yaşamı teşvik
etmek, siyasal ve toplumsal katılım
boşluğunu azaltmak ve mevcut
müdahalelerin bağlantısını geliştirmek hedeflenmektedir.

Yerel Toplumsal Kalkınma

Toplumsal Kalkınma Politikasının nihai hali Mayıs ya da Haziran 2017
tarihinde kabulü için belediye
meclisinin onayına sunulacaktır.

Bir Toplumsal Kalkınma Politikasına Doğru

Yerel İstişare Masaları

Montréal Belediyesi, bir toplumsal kalkınma politikası oluşturmaya çalışmaktadır. Amaç, gelecek yıllardaki eylemleri yönlendirecek olan yasal şartları
belirlemenin yanı sıra belediyenin ve birlikte çalışma yürüttüğü kurumların
müdahalelerinin birbiriyle bağlantısını teşvik etmektir. Kasım 2016-Ocak
2017 tarihleri arasında bir bilgilendirme sunumu ve taleplerin dinlendiği
halk oturumları gerçekleştirilmiş, Montréal Toplumsal Kalkınma ve Çeşitlilik Komisyonu (La Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise) ortaya konulan talepleri analiz etmiştir.

(Tables locales de concertation)

Oluşturulacak olan toplumsal kalkınma politikası doğrultusunda; yoksulluk
oranını azaltmak, mahalleler arasındaki farkları en aza indirmek, eşitsizliği

Montréal Girişimi (Initiative montréalaise), Québec ve Kanada’da yerel toplulukları desteklemek için
oluşturulmuş özel bir işbirliği modelidir. Girişimin özel bir model
olması, finansal anlamda üçlü bir
işbirliği modeline dayanmasının
yanı sıra, yerel istişare mekanizmalarını finanse eden ve Montréal
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nüfusunun yaşam şartlarını ve kalitesini
iyileştirmeyi amaçlayan bölgeler arası
ve çoklu bir ağa sahip tek model olmasından kaynaklanmaktadır.
Montréal Girişimi; bilgi alışverişini ve çok
bölgeli ve çoklu bir ağa sahip kurumsal
ilişkiyi desteklemek, yerel önceliklerin
belirlenmesini ve mahallelerin sorunları
konusunda ortak bir vizyon geliştirilmesini kolaylaştırmak, üç yıllık mahalle eylem planları formunda faaliyetleri planlamak, yerel toplulukları güçlendirmek
ve önleyici tedbirler almak amacıyla
oluşturulmuştur. Resmi olarak 2006 yılında hayata geçirilen Montréal Girişimi,
kurumlar arasındaki koordineli bir çalışmanın ürünüdür.
Montréal Belediyesi, Büyük Montréal
Birleşik Yolu (Centraide du Grand
Montréal) ve Montréal Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Halk Sağlığı Bölümü
(la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal) 29 yerel istişare masasını
Yerel Toplumsal Kalkınmaya Destek İçin
Montréal Girişimi (Initiative montréalaise de soutien au développement social
local) aracılığıyla finansal olarak desteklemektedir.
Yerel İstişare Masaları, mahallelerin yaşam kalitesini ve yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bütüncül bir müdahale yaklaşımı, Masalar’ın ken-

di bölgelerindeki gelişmeyi barınma, kentsel planlama, ulaşım, kültür, boş
zaman aktiviteleri, güvenlik, beslenme, çevre, sağlık, eğitim, istihdam gibi
çeşitli yönleriyle düşünmelerine imkan tanımaktadır. Yerel İstişare Masaları,
mahallenin kurumsal, özel, sivil, siyasi vb. tüm aktörlerini eylem bazında bir
araya getirmektedir.

Mahalle Topluluğu
(Collectif Quartier)

Mahalle Topluluğu, Montréal Belediyesi tarafından başlatılmış olan yerel kalkınma konusunda canlandırma ve yayma misyonu taşıyan bir kavşak noktasıdır ve eylemlerini belirleyen ve yönlendiren farklı eylem alanları ve aidiyetlerden gelen ortakları bir araya getirmektedir. Montréallilerin bilgi ve
deneyimlerini değerlendirerek yerel kalkınma aktörlerini desteklemeyi, yerel kalkınma konusunda kapsamlı ve ortak bir vizyon geliştirilmesini teşvik
etmeyi ve bütüncül bir bölgesel yaklaşımın ortaya konulmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.

Bütüncül Kentsel Yeniden Canlandırma
(Revitalisation urbaine intégrée-RUI)

Montréal Belediyesi, yoksulluk oranı yüksek olan sekiz bölgede bütüncül
kentsel yeniden canlandırma (RUI) girişimlerini destekleyerek yoksulluk ve
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sosyal dışlanmayla mücadele etmektedir. Amerika ve Avrupa politikalarından esinlenen RUI, takip ettiği hedefleri ve birlikte karar almayı önemseyen katılımcı yaklaşımı dolayısıyla bölgesel kentsel gelişme stratejilerinden
farklılaşan bir müdahale stratejisidir. Girişimin nihai hedefi önemli ölçüde
ve sürdürülebilir bir şekilde dezavantajlı bölgelerde yaşayanların kaderlerini değiştirmektir. Bu nihai hedefe ulaşmak, bölgelere göre çeşitlilik gösteren farklı ara hedeflerin gerçekleşmesine bağlıdır. Bu hedefler; toplu taşıma
kapasitesinin güçlendirilmesi, yapısal ve fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, özel
ve kamusal hizmetlerin iyileştirilmesi ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesidir.
Söz konusu yaklaşım, dezavantajlı mahallelerde yaşayanların yaşam kalitelerini artırmak için çalışan yurttaşların, kamu ve özel sektör temsilcilerinin,
seçilmiş yetkililerin ve sivil toplum örgütlerinin çabalarını birleştirmektedir.
Montréal Belediyesi ve ortakları, bugüne kadar, hedeflenen her bölgede
RUI’nin müdahalelerini planlama, uygulama, izleme ve geliştirme konusunda başarılı bir yerel dinamik oluşturmuşlardır. Ayrıca belediye, çok bölgeli
ve çoklu bir ağa sahip istişare ortamını oluşturmasının yanı sıra, yerel toplulukların fiziksel ve sosyal olarak kendi eylem önceliklerini belirlemelerine
ve yaşam şartlarını iyileştirmelerine imkan tanıyacak gerekli araçları da sağlamaktadır.

Çocuklar
Montréal Belediyesi’nin çocuk politikası; etnik ve kültürel kimliğine, dinine,
cinsiyetine, toplumsal yaşam şartlarına ya da sağlıklı olup olmamasına bakılmaksızın 0-17 yaş arasındaki tüm çocukları kapsamaktadır. Fırsat eşitliği
yaklaşımına dayalı olan bu politika, tüm Montréalli çocukların refahı için
gerekli gelişmeyi sağlayacak koşulları, onların temel haklarına saygı duyarak ve birbiriyle bağlantılı müdahalelerle adil bir şekilde sunmaya imkan
tanımaktadır. 5 yıl için 25 milyon C$ büyüklüğünde bir bütçeyle ve ortaklarla koordineli bir şekilde somut eylemlere dönüştürülen bu politika, tüm
Montréalli çocukların bütünsel gelişimini destekleyen ortamlar yaratılmasına katkı sunmayı, onları bakıp büyütebilecek ailelerde doğmalarını ve
büyümelerini mümkün kılmayı, çocukların özellikle keşfetmesini, öğrenmesini ve gelişmesini destekleyen farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek
hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı ve onları bağımsız kılacak olan eğitim
yolculuğunda yardımcı eylemleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
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Gençler
Gençler, hem Montréal Belediyesi hem de Québec Hükümeti için önemli
bir önceliktir ve Montréal Belediyesi, gençlerin hem kendilerini geliştirmeleri hem de kentin gelişmesinde aktif bir şekilde rol oynamaları
için en iyi şartları sağlama konusunda oldukça hassas davranmaktadır.
Belediye, okula devamlılığı ve sosyo-profesyonel entegrasyonu desteklemek adına gençlerin katılımına imkan tanıyan bazı bölgesel eylemleri
gerçekleştirmeyi hedeflemekte, koordine ettiği ve katılım sağladığı
çeşitli gençlik ağları içerisinde çok paydaşlı eylemlere yönelmekte ve
onlarla istişare halinde hareket etmektedir.
Gençlik aktörleri -belediye yetkilileri, topluluk önderleri, paydaşlar ve
ortaklar- müdahalelerinde bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir.
Bu, gençlerin durumunu hem kişisel hem toplumsal hem de mesleki
olmak üzere üç alanda geliştirme anlamına gelmektedir. “Gençlerle,
gençler için” sloganı doğrultusunda, gençlerin kendi hayatları için tasarladıkları amaç ve çıkarlar doğrultusunda kendilerini keşfetmelerine
yardımcı olmak ve onların becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirmek
hedeflenmektedir.
Gençlik Ortamlarına Müdahale Programı (Programme d’intervention de
milieu jeunesse - PIMJ), Montréal Belediyesi’nin ve Göçmenlik ve Kültürel
Topluluklar Bakanlığı’nın maddi desteğiyle, 19 ilçeye dağılan ve birlikte
planlanarak hayata geçirilen yaklaşık
30 projeye yılda 6000 gencin katılımını sağlamaktadır. Programın amacı, 12-30 yaş arasındaki gençlere,
onların bütünsel gelişimini destekleyen, kültürlerarası ilişkilerde uyumlu

bir yapı oluşturan ve toplumsal sorunları önleyen, nitelikli, erişilebilir ve
ihtiyaçlarına uygun çeşitli aktiviteleri bütüncül ve koordineli bir şekilde
sunmaktır. Hedef grup 12-30 yaş arasındaki tüm gençler olmakla birlikte, ilçelerde bulunan, entegrasyon sorunu yaşayan ve farklı kökenden
gelen gençler öncelik taşımaktadır.
Müdahale projeleri, toplumsal çeşitlilik, kültürel rekreasyon, fiziksel, sportif
ve açık hava faaliyetleri ve sürdürülebilir gelişme ve çevre olmak üzere 4
öncelikli faaliyet alanında yoğunlaşmaktadır. Tiyatro, dans, edebiyat, şiir,
müzik, tarih gibi çeşitli alanlarda kültürel entegrasyon faaliyetleri; açık
hava yürüyüşleri, orman keşifleri, kış sporları, paraşütle atlama, basketbol, hokey, futbol gibi spor aracılığıyla entegrasyon faaliyetleri; ırksal ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla düzenlenen kültürlerarası günler ve haftalar gibi kültürlerarası ilişkileri geliştirecek faaliyetler; kişisel
gelişim, okula devamlılık, toplumsal problemler ve sokak çetelerini önlemeye odaklanmış sokak çalışmaları gibi sosyal faaliyetler; yeni gençlik
alanları oluşturan ve genç aileleri destekleyen toplu konut programları; gençlerin
katılımı için çeşitli gençlik forumları; bilinçli cinsellik, suçtan uzak davranışlar, bisiklet
mekaniği, istihdam gibi konularda çeşitli
eğitim kursları ve yeni gençlik merkezlerinin oluşturulması bunlara örnektir.
Gençlerin Değerlendirilmesi Programı (Programme Valorisation Jeunesse),
Montréal’in dezavantajlı mahallerinde
yaşayan ve büyük bir bölümü görünür
azınlıklara mensup gençlerin, yazlık işlere
erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Farklı kökenden gençleri geleceğe hazırlayan program, yıllık 600 gencin kamu,
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özel ya da sivil toplumdan farklı işverenler tarafından istihdamına imkan
tanımaktadır. Program sayesinde, gençler, yazın boş zamanlarını çalışmaya
ve mesleki ilgi alanlarıyla ilgili bilgiler öğrenmeye harcamakta, işverenler
ise işgücü piyasası gereksinimlerine göre şekillenen, dinamik bir el emeği
havuzuna erişim imkanı bulmaktadır. 16-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olan program, görünür azınlıklar için istihdamdaki dengenin yeniden
oluşmasına katkı sağlamakta, gençlerin okula devamlılığını teşvik etmekte,
sistemik ayrımcılıkla mücadele etmekte ve gençlerin eğitici ve nitelikli ilk
iş deneyimlerini kazanmalarına imkan tanımaktadır. Program kapsamında,
işverenler belediye tarafından belirlenmekte, gençlerin 7 hafta boyunca
haftada 35 saat çalışmaları sağlanmakta ve çalışma süresinin %20’si iş eğitimine ayrılmaktadır.

#Jeunes375MTL Zirvesi:
Montréal Belediyesi, Montréal’in 375. yıl dönümünde, gençlerin fikirlerini dile
getirmesi, onların algı ve beklentilerinin keşfedilmesi amacıyla #Jeunes375MTL Zirvesi’ni düzenlemektedir. 350’den fazla gençlik örgütün üye olduğu Montréal Adası Gençlik Forumu (Forum jeunesse de l’île de Montréal FJÎM) ve Montréal Belediyesi öncülüğünde ortaya konulan #Jeunes375MTL

projesi, gençlerin kendi ilçeleri için olan fikirlerini ve hayallerini paylaşarak
kendi topluluklarının gelişimine katkı sunmalarına imkan tanımasının yanı
sıra, uluslararası gençlik organizasyonlarıyla iyi uygulamaların, proje ve fikirlerin paylaşılması için bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. 6-7 Mayıs
Montréal Bilimler Merkezi’nde (Centre des sciences de Montréal) gerçekleşecek olan Gençlik Zirvesi öncesinde, Montréal’in tüm ilçelerindeki gençler arasından belirlenecek olan 19 temsilci, 12-30 yaş arasındaki gençler
ve gençlik örgütleriyle, onların Genç Montréal için fikirlerini ve hayallerini
toplamak için 4 ay boyunca bir araya gelecek ve onlarla çeşitli çalışmalarda bulunacak.
Proje kapsamında, Montréalli gençleri harekete geçirmek, Montréalli gençler arasında sivil katılım kültürünü geliştirmek,
gençler, seçilmiş yöneticiler ve çeşitli
paydaşlar arasında bir bağ kurmak, sivil
katılım konusundaki yenilikçi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak, gençlerin
hayallerini ve kendi Genç Montréal’lerini
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aktarmalarına imkan tanımak, belediye idaresini gençlere tanıtmayı ve kente bir aidiyet duygusu geliştirmelerini sağlamak, Montréal Belediyesi’nin
2013-2017 Montréal Gençlik Stratejisi raporunu sunmak, gençlerin öncelikli sorunlarını yurttaşların ve karar alıcıların bilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Gençlik Konseyi
(Conseil jeunesse)

12-30 yaş arasındaki genç Montréallilerin endişelerini daha iyi anlamak ve
onları ilgilendiren kararların bir parçası olmalarını sağlamak için, Montréal
Belediyesi, 2002’de, bir gençlik konseyi oluşturmaya karar vermiştir. Gençlerin temsilini sağlamak, onlara söz hakkı tanımak, karar mekanizmalarına
dahil olmalarına imkan tanımak, belediye hizmetlerinde kendi önceliklerini belirlemelerine dahil olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan konsey;
belediye başkanı ve belediye yürütme kuruluna, düzenli ve sürekli olarak,
gençlerle ilgili tüm konularda tavsiye vermek ve gençlerin endişelerinin
belediyenin kararlarında dikkate alınmasını sağlamakla görevlendirilmiştir.
Montréal Gençlik Konseyi, belediye başkanına doğrudan bağlı bir şekilde
çalışmaktadır. Konsey, bir başkan bir de başkan yardımcısı olmak üzere 15

üyeden oluşmakta, üyeler üç yıllık bir dönem için atanmakta ve Montréalli
gençlerin sosyal, kültürel, dilsel ve coğrafi farklılıklarını ve kadın erkek eşitliğini temsil edecek şekilde seçilmektedir.

Aileler
Québec Hükümeti’yle imzalanan üç anlaşma sayesinde, Montréal Belediyesi,
Montréalli aileler için geliştirilmiş olan 40 projeyi finansal olarak desteklemektedir. Çoğunlukla çocuklu ve yoksul ailelere yönelik olan bu projeler;
ödevlere yardım, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, koruyucu ailelik,
ebeveynlerin endişelerini tartışıp fikir alışverişin bulunabildikleri toplantılar,
yeni gelen göçmen ailelerin entegrasyonuna yönelik çalışmalar gibi çeşitli
uygulamaları kapsamaktadır. Bu projeler, çeşitli sivil örgütleri, Montréal Belediyesi kütüphaneleri ve Montréal Tarih Merkezi ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bazı projeler ise, kadın göçmenler ve onları ailelerinin özel olarak
karşılaştıkları zorluklara odaklanmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler,
toplumdan izole olmayı engellemeyi, istihdamı artırmayı, çalışma hayatına
entegrasyonu sağlamayı ve onların güvenliğini ve fiziki bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır.

Montréal Kent Profili (Kanada)

Yaşlılar
Montréal Belediyesi, hizmetlerini yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun hale
getirmek için çeşitli uygulamalara yer vermektedir. Bu amaçla, Mart 2001
‘de Yaşlı Dostu Belediye (Municipalité amie des aînés - MADA) yaklaşımını
benimsemiş, Ekim 2012’de de çeşitli kurumlardan, sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden ve belediye idaresinde pek çok paydaşın katılımı ve
birlikte karar alması sonucu 2013-2015 Yaşlılar İçin Belediye Eylem Planı’nı
ortaya koymuştur. Bu plan, aktif yaşlanma için elverişli bir ortamın gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ortak ve birleştirici
bir dil oluşturmak adına, (1) yaşlı yurttaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet
sunmak için “Yaşlı Refleksi”, (2) yaşlıların bağımsız bir şekilde yaşamasını
teşvik etmek için evrensel erişilebilirlik, (3) yaşlı bireylerin farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak için cinsiyete göre farklılaşan bir analiz,
(4) birlikte hareket etmek için işbirliği ve istişare, (5) kaynakların kullanımını
optimize etmek için müdahale sinerjisi ve (6) değişikliklere uyum sağlamak
için esneklik prensipleri benimsenmiştir. Bu plan çerçevesinde ve bu altı
ilke doğrultusunda Montréal Belediyesi; Montréal’i yaşlılar için güvenli bir
kent haline getirmek, yaşlıların erişimini kolaylaştırmak için kamusal alanlar

geliştirmek, yaşlıların mümkün olduğunca uzun bir süre kendi evlerinde
yaşamalarını sağlamak için konut koşullarının iyileştirilmek, yaşlıların kentsel hareketliliğini kolaylaştırmak, bilgiye erişimi iyileştirmek, topluma katkı
ve katılım sağlamalarına elverişli dinamik ve canlı bir yaşam ortamı sunmak
gibi bir dizi somut hizmete imza atmıştır.
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Kadın-Erkek Eşitliği
Montréal Belediyesi, 2008 yılında, Montréal’i eşitlikçi bir kent yapmak adına,
Montréal’deki yaşama kadın ve erkeğin eşit katılımı için bir politika (politique pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie
de Montréal) benimsemiştir.

• Montréal Kadın Konseyi
(Conseil des Montréalaises)

Montréal Zirvesi sonucunda, belediye hizmetlerinde erişilebilirlik ve hakkaniyet konusunda kadın ve erkek arasında olduğu kadar farklı sosyal statülerden ve kökenlerden gelen kadınlara arasında da eşitliğinin sağlanması amacıyla, belediye idaresine tavsiyelerde bulunan bir kadın danışma
konseyi (Conseil des Montréalaises) oluşturulmuştur. Konsey, kadınların
kendilerini etkileyen konularda söz sahibi olabilmeleri ve demokratik karar süreçlerine tam olarak dahil olabilmeleri için, belediye politikasından
etkilenen farklı alanlara katılımlarının sağlanması konusunda belediyenin
daha özenli davranmasına imkan tanımaktadır. Montréal Kadın Konseyi,
Montréalli kadınların sosyal, kültürel ve mesleki farklılığını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur.
Konsey, Montréalli kadınların yaşamında bir etkiye sahip olan tüm dosyalar
konusunda, belediye meclisine, belediye yürütme kuruluna ve ilçe meclislerine (conseils d’arrondissement) onların talebi üzerine danışmanlık
yapmakta ve tavsiyede bulunmakta; kendi inisiyatifiyle ya da belediye
meclisinin, belediye yürütme kurulunun veya bir ilçe meclisinin isteğiyle

kadın-erkek eşitliğine ve kadınların mevcut şartlarına bağlı konularla ilgili
görüş bildirmekte; Montréal Belediyesi’nin kadın-erkek eşitliği politikasının
uygulanmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamakta, her bireyin veya
her grubun kadın-erkek eşitliğine ve kadınların mevcut şartlarına bağlı konularla ilgili istek ve önerilerini dinlemekte, onlardan görüş istemekte ve
görevlerinin icrasında gerekli gördüğü araştırma ve çalışmaları yapmakta
veya yaptırmaktadır.

Ekoloji Politikaları
Ekolojik Merkezler
(Écocentres)

Ekolojik merkez, bir atık geri kazanım merkezidir. 1997’de faaliyete geçmesinden bu yana ekolojik merkezler, önemli miktarda hafriyat toprağının, inşaat
ve yıkıntı atıklarının, tehlikeli evsel atıkların ve yeniden kullanımı mümkün
olan nesnelerin bertarafında rol oynamaktadır. Ekolojik Merkezler, ziyaretçilere ve yakınlarında oturan mahalle sakinlerine düzgün ve hoş bir görü-
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nüm sunan çevreye saygılı düzenlemeleri
ve ihtiyaca tümüyle cevap veren iyi tanımlanmış işlevleriyle öne çıkmaktadır. Alan,
bir karşılama merkezi, yurttaşların belirlenen konteynırlara atıklarını atmalarına
izin veren yükseltilmiş bir rampa, yeniden
kullanılabilme özelliği taşıyan eşyaların konulduğu bir depo ve tehlikeli evsel atıkların
kabulü için özel bir barınaktan oluşmaktadır.
Merkezlerde, ayrıştırma esas alınmaktadır;
zira atıkların büyük bir kısmı geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir niteliktedir. Bu nedenle, onlar gömülmek yerine,
yeniden kullanım ve geri dönüşüm için ilgili kurumlara yönlendirilmektedir. Belediye,
böylece tasarruf sağlamakta ve istihdamın
artmasına katkı sunmaktadır.
Ekolojik merkezler, sürdürülebilir çevre teknolojilerini kullanmaktadır. Buna ek olarak,
merkezler, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlarla donatılmış ve banklar, plastik geri

dönüşüm bidonları gibi dış mekan mobilyaları
geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmıştır.
Bazı merkezler, enerjilerini güneş panelleri ve
rüzgar tribünlerinden sağlamakta, enerji fazlalarını ise Québec Hidroelektrik Santarali’ne
(Hydro-Québec) aktarmaktadır.

Ekolojik Mahalleler
(Éco-quartier)

1995 yılında Montréal Belediyesi tarafından ortaya koyulan Ekolojik Mahalleler programı,
yerel ortamlara odaklanmış bir çevresel eylem
ve eğitim programıdır. Amaç, ekolojik yurttaşlığı (écocivisme) teşvik etmek ve yurttaşlar tarafından gerçekleştirilen çeşitli çevresel
faaliyetlerle Montréallilerin yaşam alanlarının
iyileştirilmesini sağlamaktadır. Montréal Belediyesi’nin bu çevresel eylem programı, çevrenin iyileştirilmesi konusunda kendi ilçelerindeki faaliyetleri organize eden sivil toplum
örgütlerini finansal olarak desteklemektedir.
Ekolojik Mahalleler programını sahiplenen sivil toplum örgütleri, sınırlı bir süre için, kendi
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ilçelerindeki çevre ile ilgili eğitim görevini de üstlenmektedir. Bu program,
eğitimi, farkındalığı, bilgilendirmeyi ve yurttaşların kendi yaşam kalitelerinin artmasına katkı sunacak aktif bir yurttaş katılımını merkezine alan bir
yaklaşımın ürünüdür.
İlçelerin büyük bir kısmında yer alan Ekolojik Mahalleler programı, Montréal’i
daha yaşanabilir bir kent yapmak için yurttaşları harekete geçirmektedir.
Ekolojik Mahalleler tarafında; geri dönüşüm kutularının dağıtımı, apartmanlarda geri dönüşümlü malzemelerin ayrıştırılmasının iyileştirilmesine
müdahale, okullarda ya da günübirlik kamplarda 3RV (Réduction à la source,
Réemploi, Recyclage - “Tüketimi azalt, yeniden kullan, geri dönüştür” ilkesi)
konusunda eğitim, sokaklarda bahar temizliği, pestisitlere karşı alternatif
çözümlerin teşviki, uzun ömürlü çiçeklerin dağıtımı, mahalleleri güzelleştirme yarışması, okul bahçelerini yeşillendirme, bilinçli tüketim kampanyası
gibi çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Kanada Araştırma Kürsüsü (Chaire
de recherche du Canada) tarafından 2010’da gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, Ekolojik Mahalleler programının mahalleye aidiyet duygusunun
gelişmesini teşvik ettiği ve yurttaşlar arasında bir katılım arzusu yarattığı
ortaya çıkmıştır.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi
Şu anda, Montréal Kent-Bölgesi’ndeki (agglomération de Montréal) ayrıştırılmayan organik atıklar, adanın dışına gömülmek için uzun mesafeler kat
etmekte ve hava, toprak ve yeraltı sularının kalitesini olumsuz anlamda
etkilemektedir. 2019 yılında, Montréal Kent-Bölgesi, çevrenin korunması
konusunda önemli bir uygulamaya imza atacaktır. Organik maddeleri (bitkiler ve gıdalar) toprağa gömme devri son bulacak ve onlar komposta ve
biyogaza dönüştürülecektir. Bu amaçla, 5 tane Organik Atıkları İşleme Merkezi (centre de traitement des matières organiques - CTMO) inşa edilecektir. Québec Hükümeti, işleme tesislerini kurulması için bu önemli programı
finansal olarak destekleyecektir. Ayrıca, her tesis için bir sürekli izleme komitesi oluşturulacaktır.

İklim Değişikliğiyle Mücadele
Montréal Kent-Bölgesi topraklarında, iklim değişikliğinin etkisi şimdiden hissedilmektedir. Meteorolojik gözlemler, ortalama sıcaklıklardaki artışı, gecelerin daha sıcak ve nemli olduğunu ve daha sık şiddetli yağışların meydana
geldiğini ortaya koymaktadır. Montréal Kent-Bölgesi, iklim değişikliği ile
mücadele için bir strateji benimsemiş durumdadır. Sera gazı emisyonunu
azaltma konusunda 2013’te, 2013-2020 Montréal Topluluğu Sera Gazı Emisyonunu Azaltma Planı’nı (le Plan de réduction des émissions de GES de la
collectivité montréalaise 2013-2020) kabul etmiş ve 2015-2020 Montréal
Kent-Bölgesi İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı’yla (Plan d’adaptation
aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020)
da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve olası faydalarından
yararlanmak için harekete geçmiştir.
Montréal Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyi önceliklerin biri olarak
ele almakta ve kendini bu konuda dünya lideri olarak konumlandırmak
istemektedir. Küresel düzeyde sera gazı emisyonunu gönüllü olarak ilan
eden bir sistem olan Carbon Disclosure Project’e (CDP) dahil olan Montréal
Belediyesi, 2013’ten beri Montréal’deki sera gazı emisyonunu kamuoyuyla
paylaşmaktadır. Ayrıca, 2015 yılında, yerel sera gazı salınımını azaltmayı,
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rülebilir Montréal Planı, yerel ve merkezi belediye idaresi temsilcilerinin ve
230’dan fazla kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleşen bir istişare sürecinin ürünüdür ve Montréal’i sürdürülebilir bir metropol yapmak için sera
gazı emisyonunu azaltmayı, hizmetlere ve altyapıya erişimi iyileştirme ve
sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek uygulamaları benimsemeyi öngörmektedir.

küresel ısınmaya karşı direnci artırmayı ve elde edilen gelişimi şeffaf bir şekilde takip etmeyi amaçlayan belediye başkanları küresel koalisyonu olan
Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi’ne (Compact of Mayors) imza atmış
olan Montréal Belediyesi, Sürdürülebilir Kentler Birliği’ne (ICLEI - Local Governments for Sustainability) ve Dirençli Kentler Ağı’na (100 Resilient cities)
üyedir.
İklim değişikliği ile mücadelede
Montréal Belediyesi, 2020’ye kadar
sera gazı emisyonunu 1990’daki seviyeye göre %30 oranında azaltma hedefini açıklamış ve bir iklim değişikliğine
adaptasyon planı ortaya koymuştur.
Ayrıca, Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Montréal Belediyesi, 2016-2020
Sürdürülebilir Montréal Planı’nı ortaya
koymuş (Montréal durable 2016-2020)
ve 2050 yılına kadar da karbon emisyonunu %80 oranında azaltmayı taahhüt
etmiştir. Montréal’in 3. sürdürülebilir
kalkınma planı olan 2016 -2020 Sürdü-

İklim değişikliğiyle mücadeleyi en etkili şekilde yürütmek isteyen Montréal
Belediyesi, bu harekete toplumu dahil etmek için çeşitli halk oturumları gerçekleştirmiştir. Su, Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyük Parklar
Daimi Komisyonu (Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs) sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin Montréal Belediyesi sınırları içerindeki binaların yapımı ve yenilenmesine entegrasyonu için bir halk oturumu düzenlemiştir. Bu kapsamda, yurttaşlar ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, yapılı çevrenin
sürdürülebilirliği konusunda önemli bir etkiye sahip düzenleyici araçları ve
kendi düşüncelerini komisyonla paylaşmaları için davet edilmiştir. Buna ek
olarak, Montréal Kamusal İstişare Ofisi (Office de consultation publique de
Montréal - OCPM), fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma konusunda da bir halk
oturumuna yer vermiştir.

21 Mahalle Programı
(Programme Quartiers 21)

Birleşmiş Milletler’in “Gündem 21” eylem planından esinlenen 21 Mahalle
Programı (Programme Quartiers 21) ilk olarak Montréal sürdürülebilir kalkınma programı kapsamında 2005 yılında başlatılmıştır ve yerel seviyedeki
sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek ve desteklemek için bir
araç görevi görmektedir. 21 Mahalle projeleri, yerel organizasyonlar tarafından onların yer aldıkları ilçelerin ve Üniversite Sosyal Hizmet ve Sağlık
Merkezleri’nin (Centres intégrés universitaires de santé et de services soci-
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aux) desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Proje seçimleri, bir açık çağrı sonrasında yıllık olarak yapılmaktadır. Mali destek, mevcut bütçelere bağlı olarak üç
yıllık periyotlara ayrılmaktadır. Programın amacı; sürdürülebilir kalkınma
stratejik planının yönlendirmelerinin
yerel plana uygulanması, sosyal, ekonomik ve çevresel bir sürdürülebilir
kalkınma konusundaki yenilikçi uygulamaların yerel seviyede denenmesi
ve sürdürülebilir kalkınma konusunda
yerel toplulukların (yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, kurumlar ve işletmeler)
harekete geçirilmesidir.

2016-2020 Ulaşım Araçlarının Elektrikli Hale Getirilmesi Stratejisi
(Stratégie d’électrification des transports 2016-2020)

Ulaşım Araçlarının Elektrikli Hale Getirilmesi Stratejisi, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye geçişe elverişli bir ortam yaratmak için on ilke önermektedir: (1) Belediyeye ait taşınmazların planlamasında ve yönetiminde elektrikli ulaşım ihtiyacını göz önünde bulundurmak, (2) belediyeye ait araç
filosunu elektrikli araçlara dönüştürmek, (3) akıllı ulaşım ve ulaşım araçlarının elektrikli hale getirilmesinde yerel sanayinin gelişmesini hedefleyen bir
ekonomik kalkınma eylem planını uygulamak, (4) bir akıllı ulaşım ve elektrifikasyon enstitüsü oluşturmak, (5) Montréal Ulaşım Şirketi’nin (Société de
transport de Montréal - STM) ortak ulaşım ağını elektrikli hale getirmek, (6)
Metropoliten Elektrik Şebekesi’nin (Réseau électrique métropolitain - RÉM)
oluşturulmasında aktif bir işbirliği yapmak, (7) Park Politikası’nın (Politique
de stationnement) elektrifikasyonu için gerekli tedbirleri uygulamak, (8)
Montréal’deki araç park yerlerinin arzu edilen bir şekilde ilerlemeci dönüşümünü sağlamak için sarj istasyonları ağını genişletmek, (9) elektrikli
araçlar ağının özel bir teşebbüs tarafından gelişmesine imkan tanıyan bir
çerçeve ortaya koymak, (10) sürdürülebilir kentsel hareketliliğin teşvikinde
ve ulaşımın elektrikli hale getirilmesi ile ilgili girişimlerde kamu-özel işbirliğini desteklemek.

•
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Cezayir, Cezayir
Amsterdam, Hollanda
Beerşeba, İsrail
Brüksel, Belçika
Bükreş, Romanya
Busan, Güney Kore
Kazablanka, Fas
Hanoi, Vietnam
Hiroşima, Japonya
Nashik, Hindistan
Lyon, Fransa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Managua, Nikaragua
Manila, Filipinler
Milano, İtalya
Moca, Dominik Cumhuriyeti
Paris, Fransa
Port-au-Prince, Haiti
Roma, İtalya
San Salvador, El Salvador
Şanghay, Çin
Tunus, Tunus
Erivan, Ermenistan
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