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Coğrafya

Melbourne, Avustralya anakarasının güneydoğusunda yer almaktadır. Şehir, ülkenin önemli biyo-bölgelerinden biri olan Viktorya Alplerinin
bulunduğu, tarihsel ve kültürel bağlamda Yüksek
Ülke (High Country) olarak anılan bir bölgede, alp
ormanları bölgesinin içindedir. Şehrin, Büyük Melbourne olarak anılan metropoliten alanının toplam
yüz ölçümü, 9.990,5 km2’dir. Şehir, ülkenin başkenti
Canberra’ya 465 km, Güney Avustralya (Southern
Australia) Eyaleti’nin başkenti olan Adelaide’a 654
km, Yeni Güney Galler (New South Walles) Eyaleti’nin başkenti olan Sydney’e 713 km, Queensland
Eyaleti’nin başkenti olan Brisbane’e 1.374 km ve
Batı Avustralya (Western Australia) Eyaleti’nin başkenti olan Perth’e 2.721 km uzaklıktadır.
Şehir ve metropoliten alanı, orta batı Viktorya’da bulunan ve devamlı akan akarsu özelliği taşıyan Yarra
Nehri’nin (Yarra River) aşağı kıyıları boyunca, Yarra
Vadisi (Yarra Valley) doğrultusunda uzanmaktadır.
Şehrin 35 km doğusunda Dandenong Sıradağları bulunmaktadır. Şehir, kuzey yönünde, Yarra
Nehri’nin kolları boyunca uzanan, inişli çıkışlı, çalı
vadilerinden dış banliyö büyüme koridorları olan
Craigieburn ve Whittlesea’ye doğru uzanır. Şehir,
güneydoğuya doğru Dandenong‘tan bir büyüme

koridoru olan Pakenham’a, West Gippsland’e doğru; güney yönünde, Dandenong Çayı Vadisi,
Mornington Yarımadası ve Frankson şehri üzerinden Olivers Tepesi, Martha Dağı ve Arthur Zirvesi’nden geçerek, Port Philip Körfezi (Port Phillip Bay) kıyıları boyunca tek bir kentsel alan (konürbasyon) olarak uzanarak Portsea ve Point Nepean banliyölerine ulaşmaktadır. Şehir, batı yönünde,
Maribyrnong Nehri ve kolları boyunca uzanmakta olup batıda Melton kentsel alanı, Werribee banliyösü yer almaktadır.
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Demografi

Nüfus itibariyle Avustralya’nın, Sydney’den sonra, ikinci büyük şehri olan Melbourne,
farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yerleşim birimidir. Büyük Melbourne’de, 2016
nüfus verilerine göre 4.641.636 kişi ikamet etmektedir. Bu, metropoliten alan nüfusunun, ülke nüfusunun %19.24’ünü oluşturduğunu göstermektedir. Aynı yıla ait verilere
göre, Büyük Melbourne, nüfus artış hızına göre ülke sıralamasında üçüncü olmuştur.
Metropoliten alanda, kilometre kareye 453,4 kişi düşmektedir.
Ortalama yaşın 36 olduğu Büyük Melbourne’de, 2011 verilerine göre nüfusun %16,6’sı lisans diplomasına, %2,3’ü uzmanlık diploması/ sertifikasına, %4,7’si ise lisansüstü derecesine sahiptir. Her hanedeki ortalama yatak odası sayısı 3 iken hanede yaşayan nüfus
2,6’dır. Hanelerin, %70,8’inde aile, %4,5’inde grup olarak ikamet edilirken %24,7’sinde
tek başına yaşanmaktadır.

Aziz Patrik Katedrali

Aralık 2016 itibariyle 6.244.227 olan Viktorya (Victoria) Eyaleti’nin nüfusunun çok büyük
kısmı, eyaletin başkenti olan Melbourne ve çevresinde ikamet etmektedir. Eyalet nüfusunun %28’i ülke dışında doğmuştur. İngiltere ve Hindistan, yurt dışı doğumların en
çok gerçekleştiği ülkelerdir. Eyalette, hane halkının %68’i İngilizce dışında bir dil konuşmadığını beyan etmektedir. Ev içinde en sık kullanılan diğer diller ise sırasıyla Mandarin, İtalyanca ve Yunancadır. Şehir ve metropoliten alanı iç göç de almaktadır. Eyalette
47.788 kişi Avustralya yerlileri kökenlidir.
Hristiyanlık, eyaletteki en yaygın dini inanıştır. Eyalet nüfusunun %23,2’si Katolik, %9’u
Anglikan olduğunu beyan etmektedir. Eyalet nüfusunun %32’si herhangi bir dini inanışı olmadığını belirtmektedir. Şehrin Katolik nüfusu için Aziz Patrik Katedrali (Saint
Patrick’s Cathedral), Anglikan nüfusu içinse Aziz Paul Katedrali (Saint Paul’s Cathedral)
simgesel değer taşımaktadır.

Aziz Paul Katedrali
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Tarih

Melbourne, Avustralya’da federasyonun kurulduğu tarih olan 1 Ocak 1901’de,
Avustralya federal hükümetinin kurulduğu yer olmuştur. Federal parlamento ilk olarak 9 Mayıs 1901’de Kraliyet Sergi Binası’nda (Royal Exhibition Building) toplanmıştır. Şehir, 1927’de başkent olarak inşa edilen Canberra’ya taşınıncaya kadar federal başkent olarak kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı takip
eden yıllarda şehir hızlı bir büyüme eğilimi içine girmiştir. Savaş sonrasında
Güney Avrupa ve Akdeniz’den gelen göç dalgası nüfusun da hızlı artışını
beraberinde getirmiştir. Melbourne şehir merkezindeki inşaat yüksekliği
sınırı 1958’de kaldırılmıştır ve şehir merkezi yenilenmeye başlanmıştır. Yeni
yangın yönetmelikleri ve kentsel yeniden gelişim süreçleri sonrasında, savaş öncesi yapılmış şehir merkezindeki pek çok yapı ya yıkılmış ya da sadece cephesi korunacak şekilde değiştirilmiştir. Benzer şekilde, nüfus artışının
hızlandığı dönemi takiben büyük banliyö evlerinin çoğunluğu yıkılmış ya
da parçalı kullanımına geçilmiştir. Düşük yoğunluklu yerleşim alanı büyümesi eğilimini dengelemek adına yönetim, şehrin iç kesiminde, çok sayıda
tartışma yaratan yüksek katlı sosyal konut projeleri hayata geçirmiştir. Takip eden yıllarda, motorlu taşıtların artışıyla birlikte, sınırlı erişimli yollar ve
otoyollar yaygınlık kazanmış ve bu durum şehrin dış çeperini ulaşılır kılarak
yerleşime açmıştır. Bununla birlikte şehir merkezinde yaşayan kişi sayısı düşüş kaydetmiştir. 1955 – 1972 tarihleri arasında Viktorya Eyaleti Başbakanı
olan Henry Bolte’un (Liberal Parti) yönetimi döneminde, şehir hızlı bir modernizasyon sürecine girmiş, 1969 tarihli Melbourne Ulaşım Planı’yla (1969
Melbourne Transportation Plan) birlikte otomobil odaklı bir şehir konumuna gelmiştir. 1960’ların sonu itibariyle pek çok madencilik şirketinin merkezinin kurulduğu şehir, Avustralya’nın iş ve finans merkezi olmaya 1970’lerin
sonuna kadar devam etmiş ve bu tarihten sonra yerini Sydney’e bırakmıştır.
1990’ların ortaları itibariyle nüfus ve istihdam artışı yaşayan şehir, kayda

değer düzeyde bir uluslararası yatırım merkezi haline gelmiştir. Pek çok yerel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan şehir, 2006 yılı itibariyle, kentsel
büyüme sınırını aşarak, yeşil kama (green wedges) adı verilen alana kadar
uzanmıştır. 2007-2008 Mali Krizi’nin etkilerini diğer Avustralya şehirlerine
göre daha az hissetmesine karşın, Melbourne’de emlak satış ve kiralama
fiyatları büyük artış kaydetmiştir.

Ekonomi

Melbourne’deki ekonomik faaliyetler çeşitlilik göstermektedir. Finans, imalat, araştırma, bilişim, eğitim, lojistik, ulaştırma ve turizm alanlarında şehir
önemli bir üretim üssü konumundadır. Avustralya’nın önde gelen pek çok
kuruluşunun genel merkezlerinin bulunduğu şehir, aynı zamanda ülkenin
en büyük ve işlek limanı olan Melbourne Limanı (Port of Melbourne) da
ev sahipliği yapmaktadır. Melbourne Havalimanı (Melbourne Airport) ise
ülkenin ikinci en işlek havalimanı konumundadır.
2011’e ait verilere göre, eyalette haftalık ortalama kişi başına gelir 644$ iken
Melbourne’ün bir parçası olan Port Phillip Şehri’nde (City of Port Phillip)
haftalık gelir 1.087$’a yükselerek, ulusal sıralamada birinci sıraya ulaşmıştır.
Haftalık ortalama aile gelirinin 1.715$ olduğu eyalette, haftalık ortalama
hane başına gelir 1.419$ tutarındadır. Geçen beş yıllık zaman zarfında, konut kiralarında %17’lik bir artış yaşanırken eyalet genelinde ortalama konut
ipoteği geri ödeme tutarı 1.728$’a ulaşmıştır.
2011 verilerine göre, şehir nüfusunun %11,1’i sağlık ve sosyal destek, %10,8’i
imalat, %10,6’sı perakende ticaret, %8,9’u profesyonel, bilimsel ve teknik
hizmetler, %8,2’si inşaat, %7,9’u eğitim – öğretim sektöründe çalışmaktadır.
Şehir, Avustralya’nın ikinci büyük sanayi şehridir. Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında da şehir önemli bir merkez konumundadır.
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Büyük Melbourne’deki toplam ticari işletme sayısı, 2015 verilerine göre,
419.693 iken bunlardan 9.914 tanesinin 20 ve üzeri çalışanı bulunmaktadır.
Aynı yıla ait verilere göre, toplam patent başvurusu sayısı 1.740, isim hakkı
başvurusu sayısı 16.141’dir. Büyük Melbourne’deki toplam kayıtlı motorlu taşıt sayısı 2015 verilerine göre, 3.340.369’dur. Metropoliten alanda, on
beş ve üzeri sayıda odaya sahip konaklama tesisi sayısı 374’tür. 2014 verilerine göre, metropoliten alanda, küçük ölçekli güneş paneli sistemi sayısı
153.795’tir.
Şehir bir yandan geçim endeksine göre pek çok uluslararası değerlendirmede
en pahalı şehirler içinde yer alırken öte yandan en yaşanılabilir şehirler sıralamalarında da en üst sıralarda yer almaktadır.

Siyasal Yaşam
Melbourne’de şehrin siyasal yaşamı, hem şehrin bir eyalet başkenti olması
dolayısıyla hem de Avustralya’daki yerel yönetim yapısı nedeniyle, eyalet
düzeyindeki siyasal yaşamla iç içe geçmiştir. İki meclisli, anayasal monarşi
olan Avustralya’da, Viktorya Eyaleti de dâhil olmak üzere her eyaletin başında Avustralya Kraliçesi’ni (Birleşik Krallık Kraliçesi) temsilen bir eyalet valisi
bulunmaktadır. 1975 Anaysası’na göre, yasama yetkisi, taçta ve iki mecliste
bulunmaktadır.
Alt ve üst kanadı bulunan Viktorya Parlamentosu, 88 üyeli Viktorya Yasama
Meclisi (Victorian Legislative Assembly) ve 40 üyeden oluşan Viktorya Yasama Konseyi’nden (Victorian Legislative Council) oluşmaktadır. Meclis üyelerinin her biri, bir seçim çevresini temsilen tercihli oy sistemiyle seçilirken
konsey üyeleri, sekiz seçim bölgesini temsilen, nispi seçim sistemi kullanılarak seçilmektedir.
Genel seçimler her dört yılda, meclis üyelerinin tamamının, konsey üyelerinin
ise yarısının belirlenmesi için düzenlenmektedir. Eyalet genelindeki son seçim 29 Kasım 2014’te düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen son seçimlerde oyla-

Viktorya Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews (İşçi Partisi)

rın %38.10’unu alan Avustralya İşçi Partisi (Australian Labor Party), mecliste
47 sandalye kazanırken, %42’sini alan dört merkez sağ siyasi partinin ittifakıyla oluşturulmuş olan Liberal – Ulusal İttifak (Liberal–National Coalition), 38 sandalye kazanmış, %11.48’ini alan Avustralyalı Yeşiller (Australian
Greens) ise mecliste iki üyeyle temsil edilmektedir. En az oyu alan adaydan
başlayarak oyların en çok oyu alan iki aday/ partiye ulaşılıncaya kadar dağıtıldığı iki parti tercihli oy sistemine göre oyların %51.99’unu İşçi Partisi ve
adayı Daniel Andrews, % 48.01’ini ise Liberal – Ulusal İttifak ve adayı Denis
Napthine kazanmıştır.
Melbourne’ne ilişkin konular, eyalet seçimlerinin önemli günden maddelerinden biri olmaktadır.
Victoria Eyaleti, 37 federal seçim bölgesine ayrılmakta ve bir seçim bölgesini, Avustralya Temsilciler Meclisi’nde (Australian House of Representatives)
bir temsilci temsil etmektedir. Diğer Avustralya Eyaletleri’nde olduğu gibi,
Viktorya da Avustralya Senatosu’nda (Australian Senate) on iki senatör tarafından temsil edilmektedir. Temsilciler Meclisi’nde, Viktorya Eyaleti’ni temsilen, İşçi Partisi’nden 18, Liberal – Ulusal İttifak’tan 17, Yeşiller’den 1 temsilci bulunmakta olup 1 de bağımsız temsilci vardır. Senatoda ise, eyaleti
temsilen, İşçi Partisi’nin 4, Liberal – Ulusal İttifak’ın 5, Yeşiller’in 2 senatörü
bulunurken 1 de bağımsız senatör görev yapmaktadır.
Viktorya Eyaleti’ndeki siyasi yaşamda, İşçi Partisi, Avustralya Liberal Partisi (Liberal Party of Australia), Avustralya Ulusal Partisi (National Party of Austra-
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lia) ve Yeşiller aktif rol oynamaktadır. Geleneksel olarak, Melbourne’ün batı
ve kuzeyindeki işçi sınıfı banliyölerinde ve Ballarat, Bendigo ve Geelong
gibi Büyük Melbourne dahilindeki şehirlerde İşçi Partisi güçlüyken Liberal
Parti asıl desteği, Melbourne’ün varlıklı banliyölerinin bulunduğu şehrin
kuzeydoğu ve doğu kesiminden almaktadır. İlk kez 2014 seçimlerinde eyalet meclisinde temsil hakkına kavuşan Yeşiller ise en güçlü olduğu yer Melbourne’ün iç kesimleri olmuştur.

Viktorya Eyaletinde Yerel Yönetim
Viktorya Eyaleti’nde yerel yönetim, çoğunlukla yerel yönetim alanları (local
government areas) olarak ifade edilen 79 belediye yönetim çevresi (municipal district) etrafında düzenlenmiştir. 2016 yılı itibariyle, eyalette 33 şehir (city), 39 kırsal bölge (shire), kırsal şehir (rural city) ve bucak (Australian
borough) yer almaktadır. Bu yerel yönetim alanları haricinde, herhangi bir
yerel yönetim biriminin yetki alanı içinde yer almayan alanlar (unincorporated areas), 10 küçük ada ve kayak merkezi bulunmaktadır. Söz konusu
yerler ya doğrudan eyaletten ya da yönetim kurulları tarafından idare edilmektedir. Eyaletteki son yerel seçimler 22 Ekim 2016’da gerçekleştirilmiştir.
Viktorya Anayasası’nda, 1979’dan bu yana yerel yönetim atfı bulunmakla birlikte, Viktorya’nın bir federasyon olması, yerel yönetimlerin yetkisinin yürütme merci ya da parlamento kararıyla değiştirilmesinin önüne geçmek
amacıyla faaliyet göstermemektedir. Yerel yönetimler, anayasada “ayrı ve
zaruri bir yönetim kademesi” olarak değerlendirilmekte ve yürütme merci
tarafından meclisin görevden alınmasını engellemekle birlikte, eyalet parlamentosuna yerel yönetim karşısında önemli bir güç tanımaktadır. İlgili
maddelerde çok kez değişikliğe uğramış olmakla birlikte, anayasa 2006’dan
beri, benzeri değişikliklerin yapılabilmesi için referandum düzenlenmesini
zorunlu kılmaktadır.
Yürürlükteki 1989 tarihli yerel yönetimler yasası, şehirler ve kırsal bölgeler arasındaki idari ayrımı ortadan kaldırmış, kırsal şehir kategorisini oluşturmuş
ve yeni bucak ve kasaba (town) kurulması ihtimalini ortadan kaldırmıştır.
Değişikliğin yapıldığı tarihten önceki bucak ve kasabalar korunmasına karşın, 1994’te yapılan yeni bir düzenlemeyi takiben bugün sadece bir bucak

Viktorya Eyaleti’ndeki şehirler (mavi), kırsal kentler (turuncu), bucaklar (pembe), kırsal bölgeler (koyu yeşil) ve bir yerel yönetim biriminin yetki alanı içinde yer almayan alanlar (açık yeşil)

kalmıştır. Aynı yasaya göre, bir yerleşim biriminin şehir olabilmesi kentsel
bir niteliğe, kırsal şehir olabilmesi için yarı kentsel yarı kırsal özelliğe ve kırsal bölge olabilmesi için kırsal özelliğe sahip olması gerekmektedir. Büyük
Melbourne sınırları dâhilindeki belediye yetki çevrelerinin ortalama yüz ölçümü 285km2 iken haricindekilerin ortalama yüz ölçümü 4.545 km2’dir.
Viktorya Eyaleti’ndeki tüm yerel yönetimler, benzer bir şekilde, seçilmiş bir
meclis ve meclis tarafından seçilen bir belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Melbourne Şehri (City of Melbourne) ve Büyük Geelong Şehri
(City of Greater Geelong) ise belediye başkanını doğrudan seçim yoluyla
belirlemektedir.

Melbourne Şehir Yönetimi
Büyük Melbourne’de yönetim, Viktorya Eyaleti hükümeti ve 26 şehir ve beş
kırsal bölge (shire) yönetiminden oluşmaktadır. Melbourne’ün törensel ya
da siyasi bir başı bulunmamakla birlikte, özellikle eyaletlerarası ya da ulus-
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Melbourne Belediye Meclisi
Melbourne Belediye Meclisi, Melbourne Belediyesi’nin yönetim organıdır
ve hepsi seçilmiş bir belediye başkanı, bir belediye başkan vekili ve dokuz
meclis üyesinden oluşmaktadır. Belediye idaresi ise bir genel müdür (CEO),
yönetici liderlik ekibi (Executive Leadership Team) ve yaklaşık 1300 personelden oluşmaktadır. Melbourne Belediyesi’nin Genel Müdürü, meclis
kararlarının uygulanmasını sağlayan bir organizasyon yapısının kurulması
ve sürdürülmesinden ve meclisin vizyonunun bu yapıya yansıtılmasından
sorumludur. Ayrıca, meclise güncel olarak tavsiyelerde bulunmaktadır. Yönetici Liderlik Ekibi, Genel Müdür tarafından atanmakta ve organizasyonun
genel liderliği ve yönetiminde yardımcı olmaktadır.

Stratejik Planlama
Büyük Melbourne

lararası temsillerde, Melbourne Şehri Lord Belediye Başkanı (Lord Mayor of
the City of Melbourne) sıklıkla, eşitler arasında birinci konumunda bulunarak, bu görevi yerine getirir.
Kentsel planlama ya da atık yönetimi gibi belli alanlarda faaliyetler, 1989 tarihli Yerel Yönetim Yasası’na göre yerel meclislerin sorumluluğundadır. Diğer
pek çok kamu hizmeti, Viktorya Eyaleti tarafından sağlanmakta ve düzenlenmektedir. Viktorya Eyaleti’nin başkenti olan Melbourne Şehri, eyaletin
parlamentosuna da ev sahipliği yapmaktadır. Çoğu ülkede yerel yönetimle
ilişkilendirilen pek çok farklı başlıktaki çalışma - toplu taşıma, ana yollar,
trafik kontrolü, güvenlik, okul öncesi eğitim sonrasındaki eğitim faaliyetleri,
sağlık ve temel altyapı projelerinin planlanması ve benzeri – eyalet yönetimi tarafından yürütülmektedir. Eyalet hükümeti, kentsel planlama da dâhil
olmak üzere belirli yerel yönetim kararlarını geçersiz kılma yetkisine sahiptir.

Melbourne Belediyesi, Melbourne’ü cesur, ilham verici ve sürdürülebilir bir
şehir olarak geliştirme vizyonunu gerçekleştirebilmek için strateji ve planlarının bağlantılı olmasını sağlayacak entegre bir planlama çerçevesine sahiptir. Melbourne Belediyesi’nin planlama çerçevesi, 10 yıllık uzun vadeli
vizyon ve topluluk hedeflerini, dört yıllık Belediye Meclis Planını ve Yıllık
Plan ve Bütçeyi içermektedir.
Gelecek Melbourne 2026, belediye meclisinin ve halkın 10 yıllık isteklerini
şekillendirirken, meclis planının geliştirilmesi için de temel bir dayanak
oluşturmaktadır.
Bir sonraki aşama Belediye Meclis Planı’nı, Belediye Halk Sağlığı ve Zindelik
Planı’nı ve Belediye Stratejik Beyannamesi’ni içermektedir.
Belediye meclisi, Belediye Meclis Planı ile dört yıllık dönem boyunca topluluğun isteklerini yerine getirmek içine neler hedeflediğini ve bu hedeflerin
sonuçlarını ortaya koymakta ve bunlara nasıl ulaşacağını kapsamlı şekilde
açıklamaktadır.
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• Gelecek Melbourne 2026 Planı (Future Melbourne 2026):
Belediye Meclisi, Melbournelüler tarafından 2008’de oluşturulan Gelecek Melbourne Planı’nın meclis için değerli bir stratejik rehber olduğunu kabul etmiş ve Haziran 2015’te şehrin
gelecekteki on yılı için planı yenilemeye karar vermiştir. Gelecek Melbourne 2026 Planı, Melbourne’ün gelecekteki on
yılıyla ilgili altı aydan uzun süren konuşma, tartışma ve katkıda bulunma süreçlerinin bir ürünüdür. Plan, halka açık forumlara, yuvarlak masa toplantılarına ve topluluk etkinliklerine katılan ve Gelecek Melbourne web sitesinden çevrimiçi
olarak dahil olan binlerce kişi tarafından zenginleştirilmiştir.
Belediye Stratejik Beyannamesi, Melbourne Planlama
Şeması’nın bir parçasıdır. Belediye meclisinin kendi
yerelindeki arazi kullanım değişikliğini ve gelişimini
yönetmek için vizyonunu, hedeflerini ve stratejilerini
ortaya koymaktadır.
Belediye Halk Sağlığı ve Zindelik Planı, meclisin toplumun sağlık ve zindeliğini nasıl geliştireceğini açıklamakta ve Belediye Meclis Planı ile bütünleştirilmektedir.
Son aşama olan Yıllık Plan ve Bütçe ile, her mali yılda
meclisin finanse ettiği faaliyetler ve bu faaliyetlerin Belediye Meclis Planı’nın (sağlık ve zindelik sonuçlarını da
içeren) dört yıllık sonuçlarına nasıl katkıda bulunacağı
ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
Ayrıca Melbourne Belediyesi, erişilebilir, şeffaf ve duyarlı
bir belediye olma ve kaynakları iyi yönetme hedefleri
doğrultusunda belediyenin üç ay boyunca atık yönetimi, geri dönüşüm, yağmursuyu toplama, aile hizmetleri, evde bakım, rekreasyon merkezleri, sağlık ve
turizm gibi çeşitli alanlarda nasıl performans gösterdiğini Melbournelülerle paylaştığı Üç Aylık Hizmetler
Gösterge Tablosu’nu (Quarterly Services Dashboard)
oluşturmuştur.

Melbourne Belediyesi ile yakın çalışma içinde olan altı Gelecek
Melbourne Elçisi, planın gelişimine rehberlik etmiş ve planın, kent sakinlerinin Melbourne’ün geleceği ile ilgili ortak
arzularının bir ifadesi olmasını sağlamıştır. Çeşitli etkinlikler
ve çevrimiçi tartışmalar çerçevesinde Melbournelüler kentin
geleceği ile ilgili fikirlerini, endişelerini ve isteklerini paylaşmaya davet edilmiş ve Melbourne topluluğunun genişliğini
ve çeşitliliğini kapsayan bir diyalog ortamı oluşturulmuştur.
Onlardan gelen görüşler, 7000 kişi içerisinden seçilen ve
Melbourne topluluğunu büyük ölçüde temsil eden 52 kişiden oluşan Gelecek Melbourne Yurttaş Jürisi’ne rehberlik
etmiştir. Altı hafta boyunca, gün boyu süren uzun kafa yormalar ve çevrimiçi devam eden tartışmalar sürecinde grup,
yalnızca bir soruyu yanıtlamaya çaba harcamıştır: “Gelecek
Melbourne’ün vizyonu, hedefleri ve öncelikleri kenti bir
sonraki on yıla hazırlamak için nasıl yenilenmelidir?” Bu süreç sonucunda yurttaş jürisi, Gelecek Melbourne 2026 plan
taslağını elçilere teslim etmiştir. Elçiler ifadelere ve amaçlara
açıklık kazandırmak amacıyla taslakta değişiklikler yapmış
ve son halini belediye meclisine sunmuştur.
Gelecek Melbourne 2026, topluluğun kent için olan isteklerini ortaya koymakta ve kentin geleceğine ilgi duyan birey ve
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kurumların ortak hedefler doğrultusunda çalışması için bir temel oluşturmaktadır. Hedeflerin ve önceliklerin çerçevesi, Melbourne’ü şimdi ve gelecek nesiller için dünyanın en yaşanabilir kenti haline getiren güçlü yönlere
ve niteliklere dayanmaktadır. Plan çerçevesinde Melbourne’ün (1) çevreye
önem veren bir kent, (2) insanlar için bir kent, (3) yaratıcı bir kent, (4) müreffeh bir kent, (5) bir bilgi kenti, (6) birbiriyle bağlantılı bir kent, (7) müzakereci bir kent, (8) değişimi yöneten bir kent ve (9) Aborjin odaklı bir kent
olması için çeşitli hedefler belirlenmiştir.

• 2017-2021 Belediye Meclis Planı Taslağı (Draft Council Plan 2017–21):
Belediye Halk Sağlığı ve Zindelik Planı’nı (Municipal Public Health and Wellbeing Plan) içeren 2017-2021 Belediye Meclis Planı, belediye meclisinin temel
stratejik dokümanıdır ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada belediye meclisinin paylaştığı vizyonu ifade etmektedir. Planda, belediye meclisinin dört
yıllık dönem boyunca elde etmeyi düşündüğü sonuçlar, bu sonuçları nasıl
elde edeceği, gerekli kaynaklar ve başarıyı nasıl ölçeceği yer almaktadır.
Plan, belediye meclisinin her yıl finanse edilecek spesifik girişimlere ilişkin
kararlarını yansıtan Yıllık Plan ve Bütçe vasıtasıyla uygulanmaktadır.
Belediye meclisi, dört yıllık plan taslağını geliştirirken, halkın Gelecek Melbourne 2026’daki hedef ve isteklerini değerlendirmiştir.
Melbourne Belediyesi, 2008 Halk Sağlığı ve Zindelik Yasası uyarınca her dört
yılda bir Belediye Halk Sağlığı ve Zindelik Planı hazırlamak ya da halk sağlığı
ve zindelik konularını Belediye Meclis Planı’na dahil etmekle yükümlüdür.
Melbourne Belediyesi, insanların sağlığına ve zinde olmasına fayda sağla-

yan seçimler yapmalarını desteklemek, bilgilendirmek ve güçlendirmek
için çalışmaların dört çevresel alana (inşa edilmiş, sosyal ve kültürel, ekonomik ve doğal) yönelik yapılması gerektiğini kabul etmektedir.
Melbourne Belediyesi, 2017-21 yılları arasında halkın sağlık ve zindelik durumunu iyileştirmek için beş öncelikli alan belirlemiştir: (1) Aktif Yaşam: Melbourne’de yaşayan insanların daha aktif bir yaşam sürmeleri için imkanların çoğaltılması, (2) Sağlıklı beslenme: kentteki besleyici gıdalara erişimin
kolaylaştırılması, (3) Suç ve Şiddeti Önleme: Alkol, uyuşturucu kullanımı,
kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet konuları dahil olmak üzere, insanların kendini en güvenli hissettiği ve zararın en aza indirgendiği bir ortam
yaratılması, (4) İnsanlar için Planlama: Giderek büyüyen ve çeşitlenen bir
şehirde yaşam kalitesini korumak için sosyal altyapı ve hizmetlerin sağlanması, (5) Toplumsal İçerme: İnsanların yetenekleri, arka planları, sınıfları,
cinsiyetleri ve yönelimleri ne olursa olsun, kentin tüm sosyal, ekonomik ve
toplumsal yaşamına katılma fırsatlarının kolaylaştırılması.
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• Katılımcı Melbourne (Participate Melbourne):
Katılımcı Melbourne, Melbournelülerin Melbourne’ün
geleceğini şekillendiren kararlara dahil olmaları ve
katkıda bulunmaları için çevrimiçi bir seçenek sağlamak adına Temmuz 2013’te hayata geçirilmiştir.
Katılımcı Melbourne, Melbourne Belediyesi’nin daha
erişilebilir, şeffaf ve duyarlı bir organizasyon olma
konusunda verdiği taahhüdün bir parçasıdır ve yurttaşların belediyenin faaliyetleri ve karar alma süreçlerinden haberdar olması ve onlara katılım sağlaması
konusunda bir fırsat yaratmaktadır.

Sosyal Hizmetler
• Herkes İçin Melbourne Stratejisi 2014-2017
(Melbourne for All People Strategy 2014-17)
Melbourne, her yaştan ve yeterlilikten insanın yer aldığı çeşitli ve hızla büyüyen bir nüfusa sahiptir. Kentin,
çevrenin ve toplumun sürekli değiştiğinin bilincinde
olan Melbourne Belediyesi, bu değişikliklere ve çocukların, ailelerin, engelli bireylerin, dezavantajlı kişilerin, gençlerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına nasıl karşılık
vereceği konusunda rehberlik etmesi için Herkes İçin
Melbourne Stratejisi 2014-2017’yi ortaya koymuştur.
Melbourne Belediyesi’nin insanlarla hayatları boyunca bağlantıda olacağı, destekleyeceği ve etkileşim
kuracağı yeni ve yenilikçi yolları belirleyen Herkes İçin
Melbourne Stratejisi 2014-2017, Engellilik Eylem Pla-

nı 2010-2013, Çocuk Planı: Çocuk Hakları, Çocukların
Sesi 2010-2013, Gençlerin Güçlendirilmesi: Gençlerin Politikası 2010-13 ve Yaşam Boyu Melbourne
2006-2016 olmak üzere önceki dört stratejik planı
birleştirmekte ve ilerletmektedir. Bu strateji, engelli
bireyler için erişim eşitliği, Aborijinler ve farklı kültür
ve dile sahip topluluklar için kültürel açıdan duyarlı
hizmetler, aile içinde şiddet yaşayanlar ve evsizler
için destek ve hizmetler gibi spesifik ihtiyaçların göz
önüne alınmasını amaçlamakta ve (1) iletişim, (2)
erişim ve kapsayıcılık, (3) güvenlik, (4) sağlık ve zindelik, (5) hayat boyu öğrenme ve (6) söz sahibi olma
olmak üzere 6 temel ilkeye dayanmaktadır. 12 Ağustos 2014’te Gelecekteki Melbourne Komitesi (Future
Melbourne Committee) tarafından onaylanmış olan
nihai strateji; uluslararası politikalar ve Avustralya ve
Viktorya Hükümeti politikalarındaki değişikliklere,
hizmet ve program sunumundaki Melbourne Belediyesi’nin geniş tecrübelerine, çeşitli topluluk üyeleri ve organizasyonlarla yapılan istişarelere ve ayrıca
araştırma ve veri analizine karşılık gelmektedir.

Eğitim ve Çocuk Bakım Hizmetleri
Melbourne Belediyesi, meclis ve yerel topluluklar tarafından işletilen çocuk merkezleri, aile gündüz bakımı,
okul saatleri dışındaki ve okul tatilindeki programlar
gibi çeşitli çocuk bakım seçeneklerine sahiptir. Beş
çocuk merkezine sahip olan ve bunların üçünde
anaokulu hizmeti veren Melbourne Belediyesi’nde
çeşitli eğitim seçenekleri de bulunmaktadır. Anaokulları, okula başlamadan önce yıl boyunca en az
dört yaşındaki çocuklar için eğitim programları sunmaktadır. Ayrıca üç yaşındaki çocuklar için de okul
öncesi eğitim programları mevcuttur.
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Melbourne Belediyesi, ebeveynlerin beş çocuk merkezinden birine kayıt yaptırabilmesi için merkezi bir çocuk bakımı bekleme listesi oluşturmuştur.
Sistem, çocuk bakım hizmetleri için boş olan veya bir bekleme listesinin
bulunduğu yerlerin öncelikle çocuk bakımına en çok ihtiyacı olan ailelere tahsis edilmesini sağlamaktadır. Ebeveynlerin, çocuklarını merkezi bir
bekleme listesine dahil etmeleri için Melbourne Belediyesi’nin başvuru
formunu doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca, Melbourne Belediyesi’ne ait
yerel topluluklar tarafında işletilen dört çocuk merkezi bulunmaktadır. Topluluklar tarafından işletilen merkezlerin her biri kendi ücret tarifelerini ve
bekleme listelerini oluşturmaktadır.
Çocuk merkezlerinin dışında alternatif bir bakım hizmet olan aile gündüz
bakımı, dikkatle seçilmiş bakıcıların evlerinde çocuklara bakmasına dayanmaktadır. Bakıcılar, bakım taleplerini yöneten ve bakım verenler için eğitim
ve destek sağlayan aile gündüz bakım programına kayıtlıdır. Okul saatleri
dışındaki ve okul tatilindeki programlar kapsamında ise, okul öncesi, sonrası ve okul tatilleri sırasında eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler sunulmaktadır.
Kuzey Melbourne’de, artan konut sakinleri ve çalışanlardan dolayı nüfus çoğaldığı için, gelecek 20 yıl içinde çocuklara ve ailelere yönelik hizmetlere
olan talebin iki katına çıkması beklenmektedir. Belediye meclisi, bu artan
talebi planlamak için Hotham Hub Çocuk Merkezi’ni genişletmeye ve Lady
Huntingfield Çocuk Merkezi’ni entegre bir çocuk ve aile merkezi olarak yeniden inşa etmeye karar vermiştir. Victoria Hükümeti de, entegre bir çocuk
ve aile merkezinin oluşturulması için 1,6 milyon dolar değerinde bir finansman sağlayacağını taahhüt etmiştir. Melbourne Belediyesi, Kuzey Melbourne bölgesindeki ailelerin, personelin ve sakinlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve aynı zamanda tasarım prensipleri konusunda onları bilgilendirmek
için çocuklar, aileler, personel ve yerel topluluklarla Temmuz 2016’da iletişim haline geçmiş ve bir halk oturumu düzenlemiştir. Bu istişare sürecinde
alınan tüm geri bildirimler gözden geçirilmiş ve entegre bir çocuk ve aile
merkezinin yeni konsept tasarımının bir parçası olarak değerlendirilmiştir.
Projenin Ocak 2019’da tamamlanması ve Lady Huntingfield Çocuk Merkezi’nin yeni misyonlarıyla birlikte kapılarını açması beklenmektedir.
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Engellilere Yönelik Hizmetler
Melbourne Belediyesi, engellilerin çevrelerindeki hizmetlerden yararlanması, etkinliklere katılması ve insanlarla bağlantı kurması adına, evde destek,
toplu taşıma, hareketlilik desteği ve sosyal etkinlikler de dahil olmak üzere
engelli bireyler için çeşitli hizmetler ve programlar sunmaktadır.
• Kent İçi Hareketlilik:
Melbourne Hareketlilik Merkezi (Melbourne Mobility Center), şehir merkezinde dolaşmak için ekstra yardıma ihtiyacı olan herkese ücretsiz ve uygun
fiyatlı hareketlilik hizmetleri sunmaktadır. Merkez, hareket kabiliyeti sınırlı
kişiler için elektrikli scooter ve baston, çocuklu aileler için puset gibi kiralanan ya da ödünç alınabilen ekipmanlar sunmakta ve engelliler, yaşlı bireyler, küçük çocuklu ebeveynler ve geçici sakatlığı bulunan kişiler için tavsiye
vermekte ve destek sağlamaktadır. Melbourne Hareketlilik Merkezi’nin engelli bireylere yönelik Melbourne Eğlence Bölgesi, Docklands Bölgesi ve şehir merkezi için hazırladığı haritalarda, erişilebilir yollara, tuvaletlere, ulaşım
seçeneklerine, eğlence ve sanat merkezlerine, parklara, şarj istasyonlarına
ait bilgiler ve gerekli telefon numaraları yer almaktadır.

Melbourne Belediyesi, YMCA Victoria ile ortak olarak, şehir içi spor ve rekreasyon alanlarında erişilebilirlik konusunda daha fazla bilgi sunmak amacıyla
Aktif Şehir Rehberi’ni geliştirmiştir. Aktif Şehir Rehberi, bedensel, işitsel ya
da görme engelli bireyler için kentteki 34 spor ve rekreasyon alanına erişim
konusunda gerekli bilgileri sağlamaktadır. Rehber, engelli kişilerin, ziyaret
edilecek uygun bir spor ve eğlence mekanı belirlerken ihtiyaç duydukları
bilgileri dile getirdikleri bir toplantı sonrası hayata geçirilmiştir. Rehberde
her spor ve rekreasyon alanı, ana girişe erişim, engelliler için sağlanan özel
hizmetler, erişilebilir tuvalet ve otopark gibi bilgilerle tanımlanmıştır.
• Şehir Merkezinde Görme Engelliler İçin Sokak Levhaları:
Melbourne Belediyesi, görme engelli kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin güvenle şehir içinde dolaşmalarına yardımcı olmak için 80 adet dokunarak
anlaşılan sokak levhası koymuştur. Belediye, herkes için daha kapsayıcı ve
erişilebilir bir kent oluşturmak amacıyla ortaya koyduğu Engellilik Eylem
Planı 2014-2017’nin bir parçası olan projeyi, Vision Australia, Vic Roads
ve Sağlık Bilimleri Planlama Danışmanları’nın (Health Science Planning
Consultants) tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçirmiştir. Tabelalar, kısıtlı
görüş yeteneğine sahip kişilere yardımcı olmak için yüksek kontrastlı renklerlerden oluşmakta, üzerinde cadde adlarını gösteren braille etiketleri yer
almakta, göz hizasında ve erişilebilir yükseklikte bulunmaktadır. Yeni işaretler şehir merkezindeki on büyük kavşağa koyulmuş durumdadır.
Melbourne Belediyesi kütüphaneleri elektrikli scooter veya tekerlekli sandalye kullanan herkes için ücretsiz şarj noktaları ile donatılmış durumdadır.
Ayrıca kentteki tüm şarj noktalarını gösteren bir harita oluşturulmuştur.
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• Evde Bakım Hizmeti Programı (Home and Community Care - HACC)
Bu program, yaşlı ve engelli bireylerin kendi evlerinde ve toplum içinde sağlıklı, aktif ve bağımsız bir yaşam biçimi sürdürebilmelerine yardımcı olmak
için tasarlanmıştır.

o Ebeveyn Bilgi Programı, çeşitli konularla ilgili sıkça yapılan bilgi toplantılarından oluşmakta ve tüm oturumlar Melbourne sakinlerine, çalışanlara ve
öğrencilere açık olarak gerçekleştirilmektedir.

• Refakatçi Kartı

o Melbourne’e Yeni Taşınan Aileler İçin Hoşgeldiniz Programı, yeni taşınan
ailelerin yerel topluluklarla bağlantıya geçmesi ve ailelere yönelik mevcut
hizmetleri keşfedip bunlara erişim sağlaması için oluşturulmuştur.

Bu kart, önemli bir kalıcı sakatlığı olan ve bir refakatçinin bakım desteği olmaksızın topluluk faaliyetlerine ve mekanlarına erişemeyen insanlara verilmektedir. Kart, refakatçi kart sahiplerine ücretsiz olarak ikinci bir biletin
verilmesine imkan tanımaktadır.

Ailelere Yönelik Hizmetler
Melbourne Belediyesi; ebeveynler, bakıcılar ve çocuklar için özel programlar,
etkinlikler ve kaynaklarla aileleri desteklemek için bir dizi hizmet sunmaktadır.
• Ebeveynler İçin Hizmetler:
Melbourne Belediyesi, ebeveynlere birebir görüşmeler, pratik ebeveynlik tavsiyeleri, bilgi toplantıları ve çocuk gelişimi izleme klinikleri aracılığıyla destek sağlamaktadır.
o Ebeveynlik Programları kapsamında, ailelerle birebir çalışan personeller
aracılığıyla ebeveynlere kapsamlı destek sunulmaktadır.

o Harika Çocuklar Yetiştirme (Bringing Up Great Kids), ebeveynler ve çocukları arasındaki saygılı, sevecen ve besleyici ilişkileri destekleyen altı haftalık
ücretsiz bir ebeveynlik programıdır. Program kapsamında, 0-12 yaş arasındaki çocukların ebeveynleri ve bakıcıları, ebeveynlik yaklaşımında daha
yansıtıcı ve dikkatli olmaya teşvik edilmektedir.
o Çocuk Gelişim Kliniği: Melbourne Belediyesi, Cohealth (halk sağlığı merkezi) ve Kraliyet Çocuk Hastanesi’yle işbirliği içinde doğumdan okul çağına
kadar tüm çocuklar için çocuk gelişimi izleme kliniklerinde hizmet vermektedir. Bu klinikler, gelişimsel gecikme, zihinsel engeller, öğrenme bozuklukları, konuşma ve dil bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu,
otistik spektrum bozukluklarla ilgili sağlık desteği sunmakta; ayrıca büyük
ve küçük kasların motor gelişimi, konuşma ve dil becerileri, oyun becerileri,
giyinme veya besleme gibi erken öz bakım, sosyal ve duygusal beceriler
gibi konularda çocuğun gelişimi hakkında endişe duyan aileler için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir.
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• Ailelere Destek ve Tavsiyeler:
Melbourne Belediyesi, 18 yaşına kadar olan çocukların ailelerine destek ve
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aileler, onları endişelendiren durumları konuşmak için çocuklarla, gençlerle ve ebeveynlerle çalışma deneyimi
olan danışmanlarla görüşme fırsatına sahiptir.

o Melbourne Belediyesi, bu programların yanı sıra ilk kez anne ve baba olan
kişiler için yeni ebeveyn grupları kurmaktadır. Ayrıca anne ve çocuk sağlığı
kliniklerinde emzirme konusunda emzirme danışmanları ücretsiz destek
vermektedir.

o Aile Destek ve Danışmanlık Programı, ebeveynlikle ilgili konularda güçlükler
yaşayan ebeveynleri ve güvenliği ve gelişimi risk altında olan savunmasız çocukları ve ailelerini hedef almaktadır. Program kapsamında, doğum
sonrası depresyon ve kaygı dahil olmak üzere ruhsal sıkıntılar, ebeveynliğe
uyum, madde bağımlılığı, aile içi şiddet / aile çatışması, evsizlik, yoksulluk,
hizmetlere erişimde kültür ve dile bağlı engeller gibi çeşitli konularda destek ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bunların yanı sıra ailelere yönelik grup programları bulunmaktadır.

• Anne ve Çocuk Sağlığı:

o Siz ve Bebeğiniz – Birlikte Hareket Edelim, 0-12 aylık bebekler ve anneleri için
doğum sonrası depresyon ve kaygı, travmatik doğum, yeni bebek ile bağlanma zorluğu, önemli uyku sorunları, keder, kayıp gibi bebekle bağ kurmayı zorlaştıran durumlar gibi konulara odaklanan 10 haftalık bir terapötik
(tedavi edici) programdır. Programda, annelerin bebekleriyle bağlantılarını
geliştirmelerine yardımcı olmak için hareket ve müzik kullanılmakta, annelere duygularını ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşacakları bir alan sunulmaktadır. Grup, annelerin bebekleriyle iletişim kuracakları ve onları anlayacakları yeni yollar edinmeleri ve uygulayabilmeleri için fırsat tanımaktadır.
o Vietnamca Şarkılar Söyleyelim, her Salı 10:00’dan öğlene kadar North Melbourne Topluluk Merkezi’nde okul takvimi boyunca düzenlenen bir oturumdur. Grubun temel odak noktası, Vietnamlı ebeveynlerin, Vietnamca
çocuk şarkıları söyleyerek ve hikayeler anlatarak çocuklarıyla iletişim kurmalarına ve onların gelişimine destek olmalarına yardımcı olmaktır.
o Vietnamlı Anne Grubu, her ayın ilk Salı günü saat 13:00-16:00 arasında Carlton Baths’deki Aile Hizmetleri’nde düzenlenen ve profesyonel bir sosyal
çalışmacı ve çocuk bakımı görevlisinin, ebeveynlik ve diğer tanımlanmış
destek ihtiyaçları konusunda çeşitli bilgi ve destek sağladığı bir programdır.
Program aynı zamanda, Vietnam topluluğundaki annelere sosyalleşmeleri
için de bir fırsat sunmaktadır.

Melbourne Belediyesi, 7 adet Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’yle; çocuklu ailelere, ebeveynliğe uyum, bebek ve çocuk gelişimi, çocuk sağlığı ve davranışı,
çocuk güvenliği, emzirme ve beslenme, uyku problemi, ebeveyn ve çocuk
ilişkileri gibi konularda çocuklarının doğumundan okul yaşına kadar destek
ve bilgi sağlamaktadır. Birim, aynı zamanda yeni ebeveyn grupları, oyun
grupları ve ebeveyn bilgi oturumları aracılığıyla da diğer ailelerle tanışma
fırsatı sunmaktadır.
• Aile ve Çocuk Danışma Kurulu (Family and Children’s Advisory Committee)
Kent çapında çocuklara ve ailelere ilişkin politika ve planların uygulanması ile
ilgili konularda belediye meclisine tavsiyelerde bulunmaktadır. Kurul, belediye meclisi ile 0-12 yaş aralığında çocuk sahibi olan aileler arasında önemli
bir irtibat noktasıdır. Gönüllü olarak çalışan kurul, aile ve çocuk konularında
kişisel ve/veya mesleki tecrübe ve uzmanlığa sahip on bir temsilciden oluşmaktadır. Kurul, meclisin karar alma sürecinin bir parçası olarak konuları ele
almak, alternatifler geliştirmek ve tercih edilen çözümlerin belirlenmesine
yardımcı olmak için meclisle birlikte çalışmaktadır.
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Yaşlılara Yönelik Hizmetler

• Mahalle Merkezleri:

Melbourne Belediyesi, yaşlılar için destek hizmetleri,
evde bakım hizmeti, yemek seçenekleri ve mahalle
merkezleri de dahil olmak üzere sağlıklı yaşlanmayı
teşvik eden programlar sunmaktadır.

Melbourne Belediyesi’ne ait özellikle yaşlılar için olan
üç mahalle merkezi bulunmaktadır. Merkezler çeşitli
rekreasyonel ve sosyal etkinliklere ve yaşlı gruplarına
ev sahipliği yapmakta, belediye tarafından maddi olarak desteklenen besleyici ve uygun fiyatlı öğle yemeği
hizmeti sunmaktadır.

• Evde Bakım Hizmeti:
Evde yaşamaya devam etmek isteyen ve günlük faaliyetlerini yerine getirmede biraz desteğe ihtiyaç duyan
insanlar için tasarlanmış olan program, Avustralya
Hükümeti, Victoria Hükümeti ve Melbourne Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak finanse edilmektedir.
Program, hem evin içinin hem de çevresinin güvenli,
sağlıklı ve hijyenik olması için çalışma, alışverişe ve
yemek hazırlamaya yardımcı olma, duş alma-giyinme
gibi kişisel bakıma destek ve özel ilgi grupları ya da
diğer sosyal fırsatlarla bağlantıyı sağlama gibi çeşitli
destek hizmetlerini içermektedir.
• Dostça Ziyaret Programı:
Kendi evlerinde yaşayan ve sosyal bağlantısı çok az ya da
hiç olmayan yaşlı ve engelli bireylere sosyal destek ve
arkadaşlık sağlamaktadır. Program, her hafta düzenli
olarak veya iki haftada bir sohbet, bir bardak çay ya da
kısa bir yürüyüş için insanları evlerinde ziyaret eden
gönüllüler üzerine kurulmuştur.
• Out and About:
60 yaş ve üstü kişiler için hazırlanan bülten, müzik, dans,
söyleşi, koro, tai chi, öğle yemeği, günübirlik geziler
ve kutlamalar gibi belediyenin sunduğu etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi sağlamakta, belediyenin desteklediği 40’tan fazla yaşlı grubundan biriyle bağlantı
kurmaya da teşvik etmektedir.

• Maddi Olarak Desteklenen Topluluk Yemekleri:
Program, yaşlıları düzenli olarak bir araya getirmek ve
birlikte yemek yemelerini sağlamak için destek veren
kuruluşları kapsamaktadır. Teşvikler, kapsayıcı sosyal
imkanları ve aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyen ve Melbourne kentinde olumlu ve sağlıklı yaşlanmak için imkanlar yaratan kar amacı gütmeyen
kuruluşlara sağlanmaktadır.

Gençlere Yönelik Hizmetler
12-24 yaş arasındaki gençler Melbourne nüfusunun üçte
birini oluşturmaktadır. Melbourne Belediyesi gençlere ve uluslararası öğrencilere yönelik çeşitli hizmet ve
programlara sahiptir.
• Melbourne Gençlik Hizmetleri Forumu:
Melbourne Belediyesi’nin kolaylaştırıcısı olduğu, belediyede sınırlarında yer alan veya belediye ile birlikte çalışan gençlik hizmetleri sağlayıcıları için düzenlenen
bir forumdur. Bu forumun birincil amacı, hizmet sağlayıcılar için bir iletişim ağı oluşturmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için bir fırsat sunmaktır. Forum üç
ayda bir toplanmakta ve yerel hizmet sağlayıcılarının
gençleri etkileyen konular hakkında sunumlarını içermektedir.
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• InterCom3 Öğrenci Komitesi:

• What’s On:

Yerel ve uluslararası öğrencilerin yanı sıra çeşitli kuruluşların personellerinden
oluşan bir komitedir. Etkinlik konseptini ve içeriğini geliştirmek, etkinliği
pazarlamak ve tanıtmak da dahil olmak üzere Belediye Başkanı’nın Öğrenci
Karşılama (Lord Mayor’s Student Welcome) programını organize etmekten
sorumludur.

Yıl boyunca gerçekleşen etkinliklerin, gerekli bilgi ve yönlendirmelerin yer aldığı site, uluslararası öğrenciler için büyük kolaylık sağlamaktadır.

• Belediye Başkanı’nın Öğrenci Karşılama Programı:
Öğrencilerin kentin kültürel yaşamına ve çeşitliliğine olan katkılarını tanıyan
ve kutlayan ücretsiz bir etkinliktir. Öğrencilere bir araya gelme, kendilerine
yönelik mevcut hizmetler konusunda bilgi edinme, performansların ve interaktif aktivitelerin tadını çıkarma fırsatı sunmaktadır.
Dünyanın dört bir yanından öğrenci, okumak için Melbourne’e gelmektedir.
Melbourne’de 30.000’den fazla uluslararası öğrenci bulunmakta ve bunların yarısı belediye sınırları içinde ikamet etmektedir. Melbourne Belediyesi,
uluslararası öğrencilere çeşitli hizmetler, tavsiye ve destekler sunmaktadır.
• Öğrenci Karşılama Masası:
Melbourne Havaalanı’nda yer alan Öğrenci Karşılama Masası, Melbourne’de yaşayacak ya da okuyacak olan uluslararası öğrenciler için geçici konaklama seçenekleri, eğitim
kurumuna ulaşım, toplu taşıma kullanımı, alışveriş, kafe
ve eğlence yerleri önerileri gibi çeşitli konularda bilgi ve
tavsiye sunmaktadır.

• Uluslararası Öğrenciler İçin Rehber:
Melbourne Belediyesi ve Insider Guides, uluslararası öğrencilerin Melbourne’deki yaşama alışmasına yardımcı olmak için bir rehber hazırlamıştır.
Melbournelü öğrenciler tarafından oluşturulan rehber, Melnourne’de neler
yapılabileceği ve nerelere gidilebileceği ile ilgili bilgiler içermektedir.
• Melbourne’de Konaklama:
Melbourne’deki özel ve kiralık konaklama seçenekleri ve konut bulma konusunda nereden yardım alınabileceği ile ilgili bilgiler içeren Melbourne Konaklama Rehberi, uluslararası öğrencilerin kendileri için uygun bir konut
bulmasına yardımcı olmaktadır.
• Uluslararası Öğrenciler İçin Ombudsman:
Uluslararası öğrencilerin Avustralya’daki özel eğitim ve
öğretimle ilgili şikayetlerini inceleyen ombudsman hizmeti ücretsiz, bağımsız ve tarafsızdır. Devlet üniversiteleriyle ilgili şikayetler, eyalet ve bölge ombudsmanlarına
yönlendirilmektedir.
•

Melbourne; Çin, Japonya ve Hindistan şehirleriyle
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kurduğu resmi ilişkilerin, uluslararası eğitim sektörünü de içine alan ihracat ve yatırım fırsatlarını artırması için çalışmaktadır. Melbourne Belediyesi, Çin’deki kardeş
şehri olan Tianjin’le işbirliği halinde Devlet
Liderliği Eğitim Programı’nı (Government
Leadership Training Program) geliştirmiştir. Program kapsamında, her yıl Tianjin’den
20 özel sektör ve hükümet liderleri 12 hafta boyunca RMIT Üniversitesi’nde işletme
dersi almak üzere Melbourne’e gelmektedir. Programın başlatıldığı 12 yılı aşkın bir
süreden bu yana 250’den fazla Tianjin yöneticisi programı tamamlamış ve bazıları
Tianjin’in üst düzey liderleri arasında yerini
almıştır. Melbourne, program başladığından beri gelişen güçlü uluslararası ilişkiler
sayesinde önemli ekonomik ve kültürel
faydalar edinmiştir.
• 2009’dan beri uluslararası öğrenciler her yıl
Melbourne Kenti Turizm Büyükelçisi gönüllü programına katılmaktadır. Gönüllüler,
Melbourne merkez ticaret bölgesindeki
turistlere ve ziyaretçilere, yol bulmalarını
ve servislere erişmelerini sağlamak için yardımcı olmaktadır. Bu program aracılığıyla,
uluslararası öğrenciler önemli bir iş deneyimi kazanmakta ve Melbourne’le olan bilgi
ve bağlantılarını genişletmektedir.
• Melbourne Belediyesi’ne ait olan Çokkültürlü Merkez (Multicultural Hub), kültürel
açıdan farklı toplulukların tanışmaları, etkileşim kurmaları, işbirliği yapmaları ve bilgi
paylaşımında bulunmaları için fırsatlar ya-

ratmak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur.
Melbourne Belediyesi, Çokkültürlü Merkez’de
çeşitli uluslararası öğrenci atölye ve programlarına ev sahipliği yapmakta, öğrenci kuruluşları
tarafından sunulan uluslararası öğrenci programları için tesis ve hizmetlerin kullanımını teşvik etmekte ve desteklemektedir.
• Uluslararası Öğrenci Stratejisi 2013-2017:
Uluslararası Öğrenci Stratejisi 2013-17, Melbourne Belediyesi’nin 2017 yılına kadar üstleneceği
faaliyetleri ve programları özetlemekte ve Melbourne’deki uluslararası öğrencilerin yaşam
kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Strateji,
uluslararası öğrencileri cezbetmek ve desteklemek için, Melbourne Belediyesi’nin tüm çalışmalarına entegre olacak şekilde ve Belediye Meclis
Planı 2013-2017 doğrultusunda geliştirilmiş ve
veri toplamak, araştırmaları analiz etmek, federal, eyalet ve yerel yönetimlerin çalışmalarını kıyaslamak ve çeşitli uluslararası ve yerel proje ve
programları değerlendirmek suretiyle 12 aylık
bir çalışmanın ürünü olarak ortaya koyulmuştur.
Uluslararası Öğrenci Stratejisi’nin geliştirilmesi
sürecinde, uluslararası eğitim sektörü, üniversiteler, mesleki eğitim veren kuruluşlardan oluşan
TAFE ve özel hizmet sağlayıcıları da dahil olmak
üzere kilit paydaşlarla geniş kapsamlı istişarelerde bulunulmuş, ayrıca öğrenci birlikleri, dernekler, akademisyenler, uzmanlar ve çeşitli üniversitelerde ve kolejlerde eğitim gören öğrencilerle
iletişime geçilmiştir. (1) araştırma ve istişare, (2)
işbirliği halinde çalışma ve ortaklık, (3) bilgi ve
yenilik, (4) çeşitliliğe değer verme ve (5) Mel-
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bourne’ün tercih edilmesi için teşvik olmak üzere belirlenen 5 temel çalışma alanı eylem planının temelini
oluşturmaktadır.
Gençlik destek hizmetleri:
Melbourne Belediyesi, üç adet gençlik hizmetleri sağlayıcısı ile gençler için bir dizi kriz, sosyal destek, rekreasyon ve eğitim programı sunmaktadır.
• Frontyard Gençlik Hizmetleri (Frontyard Youth Services)
Bu hizmet, evsiz, evsiz kalma riski altında olan, evden ayrılmış veya yardıma ihtiyaç duyan 12-25 yaş arasındaki
gençlerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gençlere, duş alma, kıyafetlerini değiştirme, sohbet etme, yemek yeme, bilgisayar kullanma,
doktor ya da dişçiye görünme, yasal tavsiyeler alma, iş
bulma, cinsel sağlık ve madde bağımlılığı konusunda
destek gibi çeşitli konularda yardımcı olmaktadır.
• Drum Gençlik Hizmetleri (Drum Youth Services)
Carlton and Parkville’de yaşayan, çalışan okuyan 12-25
yaş arasındaki gençler için, spor ve rekreasyon faaliyetleri, görsel sanatlar ve müzik, liderlik eğitimi ve gençlik katılımı gibi mesleki gelişim ve yaşam becerileri
programları, ödev kulübü ve ders desteği, bilgi iletişim
teknolojisi programları gibi çeşitli hizmetler sunmanın
yanı sıra, ruhsal sağlık sorunları, alkol ve diğer uyuşturucu kullanımı, anti-sosyal davranışlar, aile ve toplum
şiddeti gibi konularda da yardımcı olmaktadır.
• Cohealth Gençlik Hizmetleri (Cohealth Youth Services)
Kuzey Melbourne, Kensington ve Batı Melbourne’de yaşayan, çalışan ve okuyan 12-25 yaş arasındaki gençlere
kısa süreli bireysel destek, gençlik danışmanlığı, konut,
yasal süreçler, ilişkiler ve istihdam gibi konularda yön-

lendirme ve savunuculuk gibi çeşitli hizmet ve programlar sunmaktadır. Ayrıca spor, rekreasyon, sanat,
eğitim ve istihdam gibi alanlarda çeşitli programlar
ve atölyeler de bulunmaktadır.

Bakıcılara Destek
Melbourne Belediyesi, Herkes İçin Melbourne Stratejisi 2014-2017 (Melbourne for All People Strategy
2014-2017 ) kapsamında Eyalet Evde Destek Programı (Commonwealth Home Support Programme CHSP) ve Evde Bakım Hizmeti Programı (Home and
Community Care - HACC) dahil olmak üzere mevcut
bakım hizmetlerini geliştirmek için çabalamaktadır.
Melbourne Belediyesi, Carlton’da bir araya gelen bir
aylık bir bakıcı destek grubu kurmuştur. Grup, diğer
yerel bakıcılara destek vermekte ve onlarla deneyim
paylaşımında bulunmak için bir fırsat sunmaktadır.
Melbourne’deki bakıcılar; aylık destek grubu, geçici
bakım hizmetleri, otobüs gezileri, mahalle grupları,
çeşitli etkinlikler gibi desteklere erişebilmektedir.

Sağlıklı Beslenme
• Gıda Kenti - Melbourne Gıda Politikası (Food City:
City of Melbourne Food Policy)
Melbourne Gıda Politikası, Melbourne gıda sistemini
iyileştirmek ve herkesin iyi besinlere yeterli erişimini
sağlamak için koordineli bir şekilde eylem ve karar
alma süreçlerini yönlendiren kapsamlı bir vizyon
ve çerçeve sunmaktadır. Politikanın amacı, güvenli,
sağlıklı, sürdürülebilir, gelişen ve toplumsal açıdan
kapsayıcı bir gıda sistemini teşvik ederek insanların sağlık ve zindelik düzeyini iyileştirmektir. Haziran 2012’de belediye meclisi tarafından onaylanan
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Melbourne Gıda Politikası kapsamında
Melbourne Belediyesinin rolü; insanların besleyici ve sürdürülebilir gıdalar seçmesine, yetiştirmesine, hazırlamasına ve
sunmasına imkan tanıyan bilgi ve desteği
sağlamak, satın alınıp tüketime sunulan
yiyeceklerle insanlara örnek bir liderlik ve
yönetimin her seviyesinde politika değişikliği konusunda savunuculuk yapmak, sivil
inisiyatifler, yerel işletmeler, profesyonel
ortaklar ve çeşitli hükümet seviyesindeki
paydaşlarla ortaklık kurmak ve güçlendirmek, sağlıklı, sürdürülebilir ve adil bir gıda
sisteminin geliştirilmesini desteklemek için
yasal düzenlemeleri, kaynakları ve altyapıyı
yönetmek, eylem ve karar almaya rehberlik
edecek olan besin arzı ve tüketim kalıpları
ile ilgili araştırma yapmak, verileri toplamak
ve yorumlamak olarak belirlenmiştir. Halk
istişaresi ve araştırma sonuçlarına dayanarak Melbourne belediyesi, politik vizyonunu başarıyla hayata geçirebilmek için, (1)
güçlü ve gıda güvenliği olan bir toplum, (2)
herkes için sağlıklı gıda seçenekleri, (3) sürdürülebilir ve dayanıklı bir gıda sistemi, (4)
gelişen bir yerel gıda ekonomisi, (5) gıdanın
değerini bilen bir kent olmak üzere 5 ana
hedef belirlemiştir.
• Gıda Hakkında Konuşmamız Lazım - Gıda
Sistemimizi Nasıl Daha İyi Hale Getirebiliriz:
Melbourne Belediyesi, hem bireylerin hem de
işletmelerin gıda sisteminin doğaya etkilerini anlamalarına yardımcı olmak ve daha

sürdürülebilir seçimler yapmalarını sağlamak amacıyla, Melbourne Gıda Politikası’nı temel alan Gıda Hakkında Konuşmamız Lazım - Gıda Sistemimizi Nasıl Daha İyi
Hale Getirebiliriz (We Need to Talk About
Food - how we can all build a better food
system) adında bir rehber hazırlamıştır.
• Grow Show:
Melbourne Belediyesi’nin Sürdürülebilir Yaşam Festivali kapsamında yılda bir kez düzenlediği bir etkinlik olan Grow Show (Yetiştirme Şenliği), Melbourne Belediyesi için
önemli bir Gıda Politikası eylemidir. Etkinlik, küçük alanlarda bile kendi sağlıklı yiyeceğini yetiştirmenin ne kadar kolay olduğu
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Grow Show etkinliği ile birlikte,
her yıl Şubat ayında Melbourne Belediye
Sarayı’nın çiçek yatakları aromatik otlar ve
renkli sebzelerle dolu sebze bahçelerine ve
meyve ağaçlarına dönüştürülmektedir. Ayrıca Grow Show’un bir parçası olarak, belediye sarayının sebze bahçelerinde bahçecilikle ilgili çeşitli konuları içeren pop-up
söyleşiler de düzenlenmektedir.
• Green Light, Eat Right (Yeşile Uy, Doğru Beslen):
Melbourne Belediyesi’nin güvenli, sağlıklı,
sürdürülebilir, gelişen ve toplumsal açıdan
kapsayıcı bir gıda sistemine sahip olma
hedefi, sağlıklı ve besleyici yiyeceklere erişimi iyileştirmek ve insanların sağlık ve zin-
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de olmalarını artıracak yiyecekleri seçmelerini
sağlamak için insanlar ve ortaklarla birlikte çalışmayı da kapsamaktadır. Melbourne Belediyesi
trafik ışık sisteminin renk kodlamasına dayanan
bir gıda sınıflandırma programı geliştirmiştir:
yeşil - en iyi seçim, sarı - dikkatli seçilmesi gerekenler ve kırmızı - sınırlandırılması gerekenler.
Green Light, Eat Right programı, tüketicilerin
bilinçli gıda seçimleri yapabilmelerini sağlamak
için bir trafik ışığı sınıflandırma sistemi oluşturmak adına gıda işletmeleri ve belediyenin çeşitli
kuruluşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Program
kapsamında, Melbourne’ün en önemli festivallerinden biri olan Moomba’da bu yıl, yiyecek
arabaları yalnızca yeşil ve sarı kodlu yiyecekleri
sunmuştur. Program, Viktorya Sağlık Departmanı’nın, Viktorya devlet hastaneleri için hazırladığı Sağlıklı Seçenekler yiyecek ve içecek rehberi
doğrultusunda hazırlanmıştır.

Sosyal Destek
Melbourne Belediyesi, konaklama ve yemekten
hukuksal danışmanlık ve maddi yardıma kadar
pek çok konuda çeşitli sosyal destek hizmetleri
sunmaktadır.
• Melbourne Belediyesi Topluluk Gıda Rehberi (Community Food Guide)
Uygun fiyatlı, taze ve sağlıklı yiyeceklere nasıl erişebileceğine dair bilgi isteyen herkes için gıda
yardımı, ücretsiz ve ucuz yemekler, topluluk
mutfakları ve yemek pişirme dersleri, beslenme
tavsiyesi, topluluk bahçeleri, gıda yetiştirme sı-

nıfları, taze gıda pazarları, gıda kooperatifleri,
gıda takasları, gıda dağıtımı ve alışveriş destek
hizmetleri gibi çeşitli gıda desteği sunan yerlerle
ilgili bilgiler içeren önemli bir kaynaktır. Ayrıca
Melbourne Belediyesi, Topluluk Gıda Haritası
(Community Food Map) oluşturarak bu rehberdeki verileri dijital olarak erişilebilir hale getirmiştir.
• Evsizlik:
İşsizlik, konut masrafları, akli sorunlar, çocukluk
travması veya istismarı, aile içi şiddet ve madde
bağımlılığı gibi bir dizi faktör evsizliğe neden
olabilmektedir. Evsizlik, dünya çapında tüm
kentlerde olduğu gibi Melbourne için büyük
bir sorundur. Melbourne şehir merkezinde, boş
binalarda veya arabalarda uyuyanlar, aile yanında veya arkadaşlarında geçici olarak kalanlar
ve pansiyonlarda yaşayanlar dahil olmak üzere
yaklaşık 1.300 kişi evsiz olarak yaşamaktadır. Bu
insanların 200’den fazlası her gece Melbourne
sokaklarında kötü şartlarda uyumaktadır. Melbourne Belediyesi, evsizliği azaltmak için büyük
uğraşlar vermekte, bundan dolayı uzun vadeli destekleyici konutlar (long-term supportive
housing) sağlamaya yardımcı olmak için eyalet
hükümeti ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı,
sağlık, refah ve konut ile ilgili hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak sokakta yaşayanlar için
koordineli bir şekilde hizmetlerin sunulmasını
sağlamayı ve aile içinde şiddet gören kadın ve
çocukları güvenlikle ilgili hizmetler ve güvenli
konaklama imkanlarıyla desteklemeyi amaçlamaktadır.
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• Evsizlik Programları:

• Connect Respect:

Melbourne Belediyesi evsizliğin azalma- Connect Respect programı, yerel işletmeler tarafından evsizlik ve sokak dilenciliğinin çalışmalarına olan etkileri ve personelin ve müşterilerin güvenliği kosına yardımcı olmak için dört çalışma
nusunda bildirilen endişelerin artmasına istinaden geliştirilmiştir. Program,
alanına odaklanmaktadır. Bunlar; progyerel işletmelere evsiz olan insanlarla nasıl bağlantı kuracakları konusunda
ramlar ve destek, bilgi sağlama, hizmeteğitimler verilmesine; böylece işletmelerin kapsayıcı ve saygılı bir şekilde
leri koordine etme ve araştırma yapmacevap verebilecekleri güvene ve bilgiye sahip olmalarının sağlanmasına dadır. Ayrıca Melbourne Belediyesi, destek
yanmaktadır.
programı kapsamında evsiz kalma riski
altındaki insanlara veya şu anda evsiz
• Konut Desteği:
olanlara yardım etmek için çeşitli organizasyonlara maddi teşvik sağlamaktadır. Melbourne Belediyesi, kent genelinde birçok konut projesini desteklemektedir. Evsizlik ya da evsiz kalma riski altında olan kişiler için çeşitli kuruluşlarla
• Günlük Destek Ekibi:
işbirliği halinde 161 dairelik konut desteği sağlanmıştır. 2001 yılında, sahibi
Launch Housing ve Melbourne City Misolduğu talimhaneyi (Drill Hall) Avusturalya Konut Seçenekler’ine (Housing
sion Frontyard Gençlik Hizmetleri taraChoices Australia) devretmiş, böylece düşük gelirli ve savunmasız bireyler
fından gönderilen bu ekip, sokakta yaiçin 59 konut biriminin kurulmasını sağlamıştır. Talimhane binasında ayrıca,
şayan kişilere sosyal yardım hizmetleri
Melbourne Belediyesi tarafından finansal olarak desteklenen Şehir Merkezi
sunmak için yetenekli uzman görevlilerToplum Sağlık Merkezi (Central City Community Health Service) ve Cohealth
den oluşmakta ve sokakta yaşayan kişievsizler için ücretsiz sağlık hizmetleri sunmaktadır. Şu anda Melbourne Belerin evsizlik sorunlarını sonlandıracak
lediyesi, çeşitli konut sağlayıcıları ve konut geliştiricileriyle birlikte Melbourkalıcı yollar bulmalarına yardım etmek
ne’de ek sosyal konut seçenekleri araştırmaktadır.
amacıyla onları mevcut konaklama ve
sağlık hizmetlerine yönlendirmektedir. • Konut Fonu:
Belediye meclisi, 30 Mayıs 2017’deki toplantısında, bir hibe fonu kurması için
• Geceleyin Güvenli Alan:
Belediye Başkanı Hayırseverlik Kurumu’na (Lord Mayor’s Charitable FoundatiMelbourne Belediyesi, 250 gün boyunca
on) 1.2 milyon dolar katkıda bulunmaya karar vermiştir. Fon, Melbourne’deki
gece 11’den sabah 7’ye kadar Kurtuluş
evsizlik sorununa kalıcı çözümler getiren projeler için şeffaf bir bağış prograOrdusu’na (Salvation Army) ait Hamomı oluşturmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, kentteki evsizlik sorunu konudava Kafe’nin kapılarını evsizlere açması
sunda yardım etmek isteyen kişi ve kuruluşlar da fona katkı sağlayabilecektir.
için maddi destekte bulunmuştur. Kafe,
gönüllülerin de desteğiyle, yiyecek ve • Uzman Konut Danışmanı:
duş gibi imkanlar sunmakta ve kafede Meclise bağlı olarak çalışan bu görevli, Melbourne Belediyesi Konut Stratejisini denetleyecek, Melbourne Planlama Programı aracılığıyla mevcut fırsatları
bulunan uzman personeller aracılığıyla
keşfedecek ve şehir genelinde önemli yerlerde sosyal konutların ihtimalini
konut ve diğer hizmetlere yönlendirme
inceleyecektir.
yapmaktadır.
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• Hizmet Koordinasyonu:
Melbourne Belediyesi, evsiz kişilere yardımcı olmak amacıyla evsizlik konusunda hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Hizmet
koordinasyonu, evsiz insanlar için hizmetleri kolaylaştırmayı, uygun destek
için onlarla daha iyi bağlantı kurmayı ve nihai olarak onları sokaklardan alıp
kalıcı konutlara yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ekoloji
Parklar ve Yeşil Alanlar

• Kafe Yemekleri:
Melbourne Belediyesi, Kafe Yemekleri programını sunması için Cohealth’ı finansal olarak desteklemektedir. Program, evsizlere Melbourne merkezindeki birçok kafede kullanılabilen bir yemek kartı sağlamaktadır.
• Kadınlar İçin Evsizliği Önleme Projesi:
Melbourne Belediyesi, hukuk hizmetlerini sunmanın bütünsel bir modeli olan
bu projeyle, kiracılık ve diğer konularda hukuki temsil ve sosyal hizmet
desteğine erişim yoluyla kadın ve çocukların evsiz kalmasını engellemeyi
amaçlamaktadır.
• Evsizlik Stratejisi 2014-2017:
Evsizlik Stratejisi 2014-17, evsizliği sonlandıracak sürdürülebilir yollar geliştirme yönünde Melbourne Belediyesi’nin çalışmalarına rehberlik etmektedir.
Melbourne Belediyesi’nin evsiz insanlar da dahil olmak üzere 100’den fazla
paydaşla istişarede bulunularak, evsizlik konusunda mevcut ve ortaya çıkan eğilimleri ve evsizlik sorununa getirilen en iyi çözümleri inceleyerek ve
bu konuda kapsamlı bir araştırma yaparak geliştirdiği strateji, 5 ana hedeften oluşmaktadır: (1) Melbourne’deki evsizliğe ilişkin bilgilerin araştırılması,
danışılması, güncellenmesi ve paylaşılması, (2) evsizlere saygı duyulması,
onlara kucak açılması, onların dinlenilmesi ve belediyenin hizmetlerine,
faaliyetlerine ve etkinliklerine dahil edilmesinin sağlanması (3) uzun süreli
sıkıntılardan kaçınmak için kişisel dayanıklılığı artıracak, beceriler geliştirmeye destek olacak ve sosyal içermeyi güçlendirecek fırsatlar sunulması,
(4) evsizliği sonlandıracak sürdürülebilir yollar oluşturmak için ortaklarla
birlikte çalışılması ve (5) evsizlik deneyimi yaşayan insanların sağlık sonuçlarının iyileştirilmesini sağlamak için sağlık ve refah hizmetleri konusundaki
ortaklıkların teşvik edilmesi.

İçinde çeşitli açık alanlar, rekreasyon
fırsatları ve imkanlar bulunan yaklaşık 480 hektarlık park ve bahçeye
sahip Melbourne Belediyesi, Melbourne’u çevre dostu bir şehir haline getirmeye oldukça kararlıdır.
• Ara Sokakların Yeşillendirilmesi:
Melbourne Belediyesi, kentin ara
sokaklarını herkesin keyif alacağı
yapraklı, yeşil ve kullanışlı mekanlara dönüştürmek için Ara Sokağını
Yeşillendir (Green Your Laneway)
programını oluşturmuştur. Program
kapsamında, aldığı güneş ışığı miktarı, rüzgar ve fiziksel özelliklerine
bağlı olarak yeşillendirilebilecek ara
sokakları gösteren bir interaktif harita geliştirilmiştir. Katherine Place,
Meyers Place, Guildford Lane ve Coromandel Place olmak üzere belediyenin finansal olarak destekleyeceği
4 ara sokak pilot bölge olarak seçilmiş ve her ara sokağın kendi yeşil
tasarım konseptinin oluşturulması
için bölge sakinleri ve esnafla birlikte çalışılmıştır.
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• Yeşil Büyütme Rehberi:

• GreenMoney (Yeşil Para):

Yeşil Büyütme Rehberi (Growing Green
Guide), yüksek kalitede yeşil çatılar,
duvarlar ve cephelerin nasıl oluşturulacağını açıklamak için endüstri
uzmanlarının tavsiyeleri ve akademik
araştırmaların sonuçları doğrultusunda geliştirilmiştir. Yeşil çatıların,
duvarların ve cephelerin tasarımında,
inşasında ve bakımında yer alabilecek
profesyoneller için oluşturulmuş olan
rehber, geliştiriciler, ev sahipleri, yerel
ve eyalet hükümetleri için de önemli
bir kılavuzdur.

Bisiklete binmek ya da geri dönüşüm yapmak
gibi doğa dostu aktivitelerin sonucunda
puan kazanılan ve kazanılan puanların indirim ve özel tekliflere dönüştürülebildiği
bir ödül programıdır. Southbank ve Docklands’da yapılan başarılı bir denemeden
sonra, GreenMoney programı tüm Melbourne sakinlerine sunulmuştur.

• Çatı Projesi (Rooftop Project):
Melbourne şehir merkezindeki çatılar
880 hektarlık bir alanı oluşturmaktadır ki bu Melbourne’un en büyük
parkı olan Royal Park’ın beş katından
bile fazladır. Melbourne Belediyesi,
güneş enerjili, serin veya yeşil çatılara dönüşme potansiyeline sahip olup
olmadıklarını görmek için Melbourne
şehrindeki tüm çatıları haritalandırmıştır. Haritanın her ayrı sekmesinde
kullanıcıların, potansiyel olarak çatının
ne işe yarayabileceklerini öğrenebilmeleri, ayrıntıyı görmek için haritayı
büyütebilmeleri ve çatıyı nasıl yenileyecekleri ve yardım için kime başvuracakları gibi diğer bilgilere erişebilmeleri mümkündür.

• Açık Alan Stratejisi (Open Space Strategy):
Melbourne Belediyesi, büyümekte ve değişmekte olan yaşayan ve çalışan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve iklim değişikliği gibi
konulara karşılık vermek adına Açık Alan
Stratejisi’ni hazırlamıştır. Strateji, gelecek 15
yıl için açık alan planlaması konusunda Melbourne Belediyesi’ne kapsamlı bir çerçeve
ve stratejik bir yönlendirme sunmaktadır.
Stratejinin ana hedefi, Melbourne’un açık
alan ağını, özellikle nüfus artışı beklenen
alanlarda, insanların yürüme mesafesinde
olacak şekilde planlamaktır. Açık Alan Stratejisi; Melbourne’de nüfusun artmaya devam
etmesi dolayısıyla açık alana olan talep, iklim değişikliği ve açık alanların farklı ihtiyaç
ve kullanımlara uyum sağlaması konularıyla
ilgili yönlendirmeleri içermektedir.
• Park Bekçileri Programı (Park Rangers):
Melbourne Belediyesi’nin park bekçileri; parkları, bahçeleri ve rezerv alanlarını haftanın
yedi günü yürüyerek veya yardımcı bir araç
vasıtasıyla denetlemektedir. Park bekçileri-
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nin görevi; park kullanıcılarını parklarda
sunulan imkanlarla ilgili bilgilendirmeyi, çevreyle ilgili eğitsel programlar düzenlemeyi, parklarla ilgili yasal yükümleri yerine getirmeyi, parklarda halkın
güvenliğini sağlamayı, yasadışı otoparkı gözlemlemeyi kapsamaktadır. Park
bekçileri ayrıca, okul tatil programları,
şenlikler, ağaç dikme günleri, 5-10 yaşları arasındaki çocukların şehirdeki park
ve bahçelerdeki hayvanları keşfe çıktıkları küçük bekçiler programı gibi çeşitli aktiviteleri de hayata geçirmektedir.
• Ağaç Yönetimi:
Melbourne Belediyesi, yaklaşık 650 milyon dolar değerinde 70.000 ağacın
sahibidir ve ağaç yönetimini, planlama, sözleşme yönetimi ve sözleşme
uygulamalarını bir araya getiren entegre bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir. Ağaç yönetimi; yerel mahalle planları, uzun vadeli parklara ağaç dikme planları, caddeler için ağaç değiştirme stratejileri, Hollanda karaağaç
hastalığı acil durum planı, karaağaç böcekleri kontrol programı gibi çeşitli
stratejileri kapsamaktadır.
• Kent Ormanı Stratejisi:
Melbourne; kentin yapılı dokusu, hizmetleri ve insanları üzerinde baskı oluşturan iklim değişikliği, nüfus artışı ve kentsel ısınmanın önemli zorluklarıyla
karşı karşıya bulunmaktadır. Sağlıklı bir kent ormanının Melbourne’ün sağlık ve canlılığını korumada kritik bir rol oynadığının farkında olan Melbourne
Belediyesi, Kent Ormanı Stratejisi ile Melbourne Kent Ormanı’nın evrimi ve
uzun ömürlülüğü için sağlam bir stratejik çerçeve sağlayarak bu zorlukları
yönetmeyi amaçlamaktadır. Kent Ormanı Stratejisi kapsamında Melbourne Belediyesi, kenti iklim değişikliğine adapte etmeyi, kent içi sıcaklıkları
düşürerek kentsel ısı adası etkisini hafifletmeyi, daha sağlıklı ekosistemler
yaratmayı, suya duyarlı bir şehir (water-sensitive city) olmayı ve yurttaşların
bu sürece dahil olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

• Bölgesel Kent Ormanı Stratejisi:
Kent Ormanı Stratejisi kapsamında Melbourne Belediyesi, bu ilkelerin yerel mahallelerde nasıl uygulanacağına rehberlik
etmesi amacıyla Melbourne’ü on bölgeye
bölmüş ve her bölge için o bölgedeki kent
ormanının mevcut durumunu ve daha
sağlıklı ve daha çeşitli bir kentsel orman
oluşturulduğunda gelecekte meydana
gelecek değişiklikleri gösteren 10 yıllık bir
ağaç dikim planı hazırlamıştır.

• Melbourne Kentsel Orman Fonu:
Ağaç örtüsünü iki katına çıkarmak, açık alan miktarını artırmak, ara sokakları
yeşil hale getirmek ve kentsel ekolojiyi geliştirmek için çalışan Melbourne
Belediyesi, kent genelinde yeşillendirmeyi hızlandırmak için Melbourne
Kentsel Orman Fonu’nu hayata geçirmiştir. Kentsel Orman Fonu; yeşil alan
oluşturma, ağaç dikme, dikey yeşillendirme veya yeşil çatılar, yeşil duvarlar
ve cepheler, suya duyarlı kentsel tasarım projeleri gibi yeni yeşillendirme
projelerine maddi destek sağlamaktadır. Kentsel Orman Fonu, şu anda 1.2
milyon dolarlık bir finansmanına sahiptir ve daha yeşil bir şehir oluşturmak
isteyen birey ve kuruluşların katkısıyla daha çok büyümeyi hedeflemektedir.
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Spor ve Rekreasyon

Melbourne Belediyesi, sakinleri ve ziyaretçileri için çeşitli spor ve rekreasyonel
destek programları, tesisler ve etkinliklerle aktif bir Melbourne oluşturmayı
hedeflemektedir.
Melbourne Belediyesi, her yaştan ve seviyeden insan için çeşitli spor ve dinlenme programı sunan 5 adet rekreasyon merkezine sahiptir. İlk kez 1860
yılında hizmete açılan Melbourne Kent Havuzu (Melbourne City Baths) şehir merkezindeki en büyük yüzme havuzu olmanın yanı sıra spası, saunası,
squash kortları ve spor salonu da bulunmaktadır. Kuzey Melbourne Rekreasyon Merkezi (NMRC), ailelerden profesyonellere kadar her seviyedeki spor
katılımını destekleyen bir su sporları ve rekreasyon merkezi olarak hizmet
vermektedir. Carlton Havuzu ve Topluluk Merkezi’nde, ısıtmalı açık yüzme
havuzu, iyi donanımlı bir spor salonu, kapsamlı bir grup fitness programı ve
çok çeşitli çocuk etkinlikleri bulunmaktadır. Kensington Topluluk Dinlenme Merkezi, kalifiye personel ve modern ekipmanlarla donatılmış bir sağlık
kulübü, yüzme öğrenme havuzları, spor stadyumu ve kiralık alanlar sunmaktadır. Kuzey Melbourne Topluluk Merkezi, topluluk sağlık kulübü, spor
solanları ve sağlık ve spor sınıfları da dahil olmak üzere Kuzey Melbourne

sakinleri için uygun fiyatlı programlar ve hizmetler sağlamaktadır. Ayrıca Melbourne Belediyesi, hem yaz hem de kış hizmet veren 45
spor alanını yönetmektedir.
• Hareket Etmenin 100 Yolu:
Daha fazla egzersiz ve basit günlük değişiklikler
yaparak Melbourne’de çalışan 350.000 kişinin
daha sağlıklı olması için çeşitli fikir ve faaliyetler sunmaktadır. Melbourne Belediyesi program kapsamında, bir araya gelmek ve sıcak
havalarda hareketlenmek için eğlenceli etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, Melbournelüleri çalışırken de hareket etmeye motive etmek için çeşitli ipuçları geliştirmiştir. Hareket
Etmenin 100 Yılı, Viktorya Sağlık Departmanı
ve Vichealth tarafından desteklenmektedir.
• Aktif Melbourne Şehir Sporları:
Şehir merkezinde çalışanları sağlıklı ve aktif kalmaya teşvik etmek için çeşitli sağlık ve zindelik programları ve etkinlikleri sunmaktadır.
Zaman bulamama sorununun nüfusun yaklaşık %40’ının fiziksel aktivite yapamamasına
neden olduğunu gören Melbourne Belediyesi, öğle vaktini insanları aktif hale getirmek
için ideal bir fırsat olarak değerlendirmekte
ve Aktif Melbourne Şehir Sporları kapsamında ekipçe yapılan öğle vakti koşu ve yürüyüş
yarışmaları, basketbol, hentbol ve futbol gibi
takım sporları için kurumsal spor müsabakaları, fitness eğitimi gibi sağlık ve zindelik
programları ve ücretsiz toplu etkinlikler düzenlemektedir.

Melbourne Kent Profili (Avustralya)

Alternatif Ulaşım

Melbourne Belediyesi sahip olduğu toplam 135 km’lik bisiklet yoluyla bisiklet
kullanımını teşvik etmekte, bisikletçiler için bağlantıları ve güvenliği artırmak için yeni ve iyileştirilmiş bisiklet yollarına, şerit ve güzergahlara yatırım
yapmaktadır. Melbourne Bike Share, bisikletlerin ödünç alınıp geri getirilebileceği şehir genelinde 600’den fazla bisiklet ve 51 istasyonla hizmet
vermektedir. Melbourne Belediyesi’nin oluşturduğu TravelSmart haritası,
otobüs, tramvay gibi toplu taşıma seçeneklerinin yanı sıra tüm bisiklet rotalarını ve 2700 adet bisiklet park yerini göstermektedir.
• Bisiklet Planı 2016-2020 Melbourne Belediyesi’nin var olan bisiklet yollarına yenilerini ekleyerek ve bisiklet kullanımını her yaş ve her kapasiteden
insan için erişilebilir hale getirerek oluşturacağı bağlantılı bir bisiklet ağı
için eylem planıdır. Belediye, Melbourne’u bisiklet dostu bir şehir haline
getirmek için önemli çaba göstermiştir, Melbourne’nün bisiklet ağındaki
bağlantıyı ve güvenliği artırmak için son üç yılda 10 milyon dolardan fazla
yatırım yapmıştır; ancak bisiklet sürüşünün daha yaygın bir yolculuk şekli
haline gelmesi için daha fazla çalışma yapması gerekmektedir. Bisiklet Planı 2016-2020 , Melbourne’ü bisiklet kenti haline getirmek adına 15 Mart
2016’da belediye meclisi tarafından onaylanmıştır. Plan, bisiklet kullanımını

sabahları şehre giren dört araçtan birinin bisiklet olacağı şekilde artırmayı
ve ağdaki ciddi kazaları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Plan, kent sakinlerini okula, işe veya arkadaşlarının evlerine yapılan kısa ve yerel geziler
için pedal gücünü kullanmaya teşvik edecek mahalle rotalarını da yükseltmeye odaklanmaktadır. 7.140 kişinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan
plan kapsamında; bisiklet park yerlerinin artırılması ve şehir girişlerine bisiklet bakım istasyonlarının kurulması, okulları, mağazaları ve belediye tesislerini birbirine bağlayan yerel mahalle güzergahlarının oluşturulması ve
şehir merkezi boyunca ikinci bir bisiklet dostu doğu-batı bağlantısını içeren
şehir içindeki ve banliyölerle olan bağlantının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
• 2009-2018 Docklands Su Kanalları Stratejik Planı:
Toplam 200 hektarlık arazi ve sudan oluşan ve Melbourne’ün merkezi iş alanına oldukça yakın olan Docklands, ticari ve eğlence amaçlı tekne gezintisi
olanaklarının yanı sıra canlı ve aktif bir etkinlik alanı olarak da kullanılan bir
limandır. 2009-2018 Docklands Su Kanalları Stratejik Planı, Melbourne Belediyesi’nin, Viktorya Eyaleti’nin kentsel dönüşümden sorumlu gayrimenkul geliştirme birimi olan Places Victoria ve tarihi parkları, doğal kültürel
miras alanlarını, ulusal parkları, rezerv alanlarını ve kontrolü altındaki diğer
arazileri yönetmekten sorumlu birimi olan Parks Victoria ile işbirliği halinde, Docklands bölgesindeki su kanallarının geliştirilmesi konusunda neler
yapacağını ayrıntılarıyla anlattığı bir plandır. Su kanallarının kullanıcıları ve
yerel topluluk ile işbirliği içinde geliştirilmiş olan plan, Docklands su kanallarının herkese açık kalmasını sağlamayı, dengeli bir hizmet ve etkinlik
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çeşitliliği sunmayı ve bölgenin cazibesine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
Plan doğrultusunda, Şubat 2016’da, Docklands’da içinde hem
suya dayalı aktivitelerin hem de sosyal destek hizmetlerinin
yer aldığı yeni bir topluluk merkezi inşa edilmiştir. 8,5 milyon
dolarlık iki katlı tesis, Docklands Yat Kulübü’ne, Victoria Dragon
Tekne Derneği’ne ve Melbourne Outrigger Kano Kulübü’ne ev
sahipliği yapmakta, içerisinde aynı zamanda anne ve çocuk
sağlığı için danışma odaları, anaokulu, grup programları için
odalar ve açık hava oyun alanı bulunmaktadır.

Kültür ve Sanat
Melbourne Belediyesi, sanatta önemli bir rol oynamakta, sanatçıları teşvik ederek ve finansal olarak destekleyerek, katılımı
arttırarak ve sanatı ve insanları şehrin kalbinde bir araya getirerek kentteki sanatsal ortama katkı sunmaktadır. Her yıl 8000’in
üzerinde festivale, sergilere ve etkinliğe ev sahipliği yapan
Melbourne, Avustralya’nın etkinlikler başkenti olarak bilinmektedir. Geniş bir sanatsal faaliyet, festival ve etkinlik yelpazasine
sahip olan Melbourne Belediyesi, atölye ve performans yerleri
oluşturmanın yanı sıra sanatçıları şehirde yaşamaları ve çalışmaları için desteklemektedir.

• Çocuklar İçin Sanatsal Oyun Merkezi (ArtPlay):
0-12 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını keşfedebilecekleri ve profesyonel sanatçılarla benzersiz sanatsal deneyimler paylaşabilecekleri bir yerdir ve her yıl 300’den
fazla atölye, etkinlik ve gösteri düzenlemektedir. Küçük
çocuklar için kısa süreli atölyeler ve daha büyük çocuklar için genişletilmiş yaratıcı deneyimler mevcuttur.
• Arts House:
Melbourne Belediyesi’nin performansa dayalı ve interaktif sanat formaları için oluşturduğu bir çağdaş sanat
merkezidir. Sanatçılar, topluluklar ve izleyicilerle işbirliği dengesi içerisinde ve yaratıcı disiplinlerarası uygulamalar vasıtasıyla kentlerin değişen doğasına verilen
yenilikçi tepkileri desteklemektedir.
• Sinyal (Signal):
Melbourne’nün merkezinde yer alan, 13-25 yaş arası
gençler için geliştirilmiş yaratıcı bir stüdyodur (creative studio). Program, gençlere, çeşitli sanat formlarında
atölye çalışmaları ve sergiler vasıtasıyla profesyonel
sanatçılarla birlikte çalışma fırsatı yaratmaktadır. Sinyal’in küratörle birlikte hazırlanmış olan programında
atölyeler, sergiler, enstalasyonlar, canlı etkinlikler ve
performanslar yer almaktadır. Sinyal, çeşitli sanat formları ve uygulamalar vasıtasıyla gençleri desteklemek
ve onlarla etkileşimde bulunmak ve genel olarak genç
izleyiciler için toplumsal çıktıları olan fikirler ve yaratıcı
projeler sergilemek amacıyla sanat ve toplum örgütlerinin dahil olduğu paydaşlarla birlikte çalışmaktadır.
Sinyal tarafından üretilen tüm programlar ücretsizdir
ve her yaştan ve her yetenekten gence açıktır.

Melbourne Kent Profili (Avustralya)
Melbourne Belediyesi, ara sokaklar ve bahçelerde, belediye binalarında ve sahil şeridinde, kamusal
sanat ve sokak sanatının yenilikçi görsel deneyimleriyle şehri zenginleştirmektedir. Bu kapsamda,
Deneme Alanları ve Melbourne Kamusal Sanat Laboratuvarı gibi programlarla kamusal sanatın gelişmesine katkı sunmakta ve finansal olarak destek sağlamaktadır.

• Deneme Alanları (Test Sites) Programı:
Melbourne şehir merkezinde, teşvik fonları, deneyimli sanatçılardan tavsiye ve rehberlik ve
yerinde destek ile artistlere, sanatçılara ve organizasyonlara kamusal alanlar için yaratıcı fikirler
keşfetmek ve denemek için fırsatlar sunmaktadır. Program kapsamında, bitmiş eser sunumundan ziyade kamu sanatının geliştirilmesi
sürecine odaklanılmakta ve sanatçılar, faaliyet
gösterdikleri kentsel alandan esinlenerek kamusal alanda yerinde çalışmaları için desteklenmektedir. Ayrıca Kamusal Sanat Atölyeleri’yle,
sanatçıların yaratıcı fikirleri kamusal alana nasıl
çevireceklerini daha iyi anlamaları için deneyimli sanatçı danışmanlarıyla birlikte çalışmalarına fırsat tanınmaktadır.

• Melbourne Kamusal Sanat Laboratuvarı (Public
Art Melbourne Lab):

• Grafiti Yönetim Planı 2014-2018 (Graffiti Management Plan 2014-18):

Sanatçılara kamusal sanat alanında uzman kişilerle zaman, mekan ve etkileşim sağlamanın yanı
sıra, yeni fikirler tasarlamaları, araştırmaları ve
oluşturmaları için maddi imkânlar sağlamaktadır. 2016 yılının başında, Melbourne Belediyesi,
kariyerinin başındaki sanatçıları, Şimdi Ne Oluyor? (What Happens Now?) başlıklı Melbourne
Kamusal Sanat Bienali aracılığıyla davet etmiş,
sanatçılar, iki haftalık yoğun bir dönem boyunca, uluslararası kamusal sanat uzmanlarının
danışmanlığında ve bir laboratuvar ortamında
çeşitli ürünler geliştirmişlerdir. Program kapsamında belediye, ortaya çıkan kamusal sanat
çalışmalarının hayata geçirilmesi için geliştirme
ve üretim desteği sağlamıştır.

Yasadışı grafiti ve sokak sanatına Melbourne Belediyesi’nin bir yanıtıdır ve belediyede sınırlarındaki yasal sokak sanatının nasıl yönetileceğini
tanımlamaktadır. Melbourne Belediyesi, paydaşlar ile güçlü ortaklıklar kurarak kaliteli sokak sanatının üretimini teşvik ederken, eğitim, katılım,
sanatsal fırsatlar, uygulama ve hızlı kaldırmanın
karışımıyla belediye içindeki grafiti azaltmayı
planlamaktadır. Mayıs 2014’te Gelecekteki Melbourne Komitesi 2014-2018 Graffiti Yönetim Planı’nı onaylamıştır. Bu plan, başarıyla uygulanan
grafiti kaldırma programı aracılığıyla grafiti ortadan kaldırmaya ve eğitim yoluyla grafitiyi önlemeye ve yüksek kalitede sokak sanatını geliştirmek için çalışmaları arttırmaya odaklanmaktadır.
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Uluslararası Ortaklıklar

ve hükümet uygulamaları konusunda danışmanlık, Tianjin’deki Melbourne
ürünlerini ve hizmetlerini teşvik etme gibi ağ (network) oluşturma faaliyetleri de bulunmaktadır.
• Melbourne Movement:

Melbourne Belediyesi Melbourne’un ticari çıkarlarını geliştirmek için Victoria
ve Avustralya hükümetleri, şirketler ve uluslararası paydaşlarla ortaklıklar
kurmaktadır.
Melbourne Belediyesi, şirketler için uluslararası iş ve yatırım geliştirme programlarından oluşan bir paket sunmaktadır. Programların odak noktası,
uluslararası iş ve yatırım fırsatlarını kolaylaştırmak, yeni ticaret pazarlarına
erişim sağlamak ve Melbourne kentine iç yatırım yapılmasını teşvik etmektir. Melbourne Belediyesi, düzenli olarak ihracatla ilgili seminerler, yurtdışı
pazar brifingleri ve çalıştaylar organize etmekte, Melbourne’deki işletmelerin önemli uluslararası pazarlara girmesini sağlamak için yurtdışı iş faaliyetleri (overseas business mission) düzenlemektedir. Ayrıca Biyoteknoloji
sektöründe daha yakın iş bağlantılarını geliştirmek için Melbourne ve Guangzhou arasında devam eden bir işbirliği bulunmaktadır.

Yaklaşık 20 yıldır, Melbourne Belediyesi, dünyanın önde gelen mobilya, aydınlatma ve ev eşyaları fuarı Salone Internazionale del Mobile’a (Milano Mobilya Fuarı) tasarımcıları gönderen bir program olan Melbourne Movement’a
sponsorluk yapmaktadır. En yeni trendleri belirlemek için önde gelen üreticilerin katıldığı fuara, 2017 yılında üç genç Melbourne tasarımcısı, benzersiz
tasarımlarını sergilemek ve Melbourne’u Avustralya tasarım merkezi olarak
tanıtmak amacıyla Melbourne’ün kardeş şehri olan Milano’ya gitmiştir.
• Çin Kuluçka Merkezi:
Melbourne Belediyesi, JiangSu Suzhou Bilim ve Teknoloji Merkezi, Viktorya
Hükümeti, Melbourne Üniversitesi, RMIT ve Avustralya Çin Bilim İnsanları ve Girişimciler Derneği ile ilk kuluçka merkezini oluşturmak için işbirliği
yapmıştır. Yeni kuluçka merkezi, Melbourne’deki start-up ve girişimcilere
Çin’de pazar erişimi ve sermaye sağlayacak, Çin’de çalışmak için yenilik, finansman ve ticari yönlendirme arayışında bulunacaktır.

• Melbourne Tianjin Ofisi (Melbourne Office Tianjin):

• İş Ortağı Şehirler Ağı (Business Partner Cities network):

Melbourne Belediyesi, Çin’in Tianjin kentinde kurulmuş bir ofise (business office) sahip tek yerel Avustralya yönetimidir. Melbourne Tianjin Ofisi, iki kent
arasındaki ticaret, yatırım, eğitim ve kentle ilgili alışverişi kolaylaştırmak
için tasarlanmıştır. Ofisin hedefleri; iki yönlü iş ve yatırımı kolaylaştırmak,
kültür, spor ve bilgi alışverişini teşvik etmek ve aktif bir kardeş şehir ilişkisi geliştirmek olarak belirlenmiştir. Ofis, Çin ile çalışmak isteyen şirketler
için mal ve hizmet ihracatı, yatırım, lisans düzenlemeleri uyarınca üretim
yapma konusunda çeşitli pratik hizmetler, destek ve faaliyetler sunmakta,
Tianjin’i iş için ziyaret eden müşteriler için, telefon, faks ve e-posta çeviri
ve tercüme hizmeti, Tianjin’i ziyaret eden heyetler için güzergah planlama
ve ofisin sahip olduğu kapsamlı iletişim ağına erişim gibi çeşitli hizmetler
vermektedir. Ayrıca ofisin, Tianjin’de yönetim ve şirketlerle olan temasları
sürdürme, Melbourne işletmelerinin pazar fırsatlarını belirleme, Çin ticaret

İş Ortağı Şehirleri (BPC) ağı, her bir üye şehrin ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunarak Asya-Pasifik bölgesindeki ticari etkileşimi teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ağdaki muadilleriyle bağlantı kurmaları için fırsat yaratmaktır. Melbourne’ün ağa katılımı şu
anda Melbourne Belediyesi ve Avustralya Endüstri Grubu tarafından idare
edilmektedir.
• Melbourne Uluslararası İş Stratejisi (Melbourne: Doing business globally):
Kasım 2014’te onaylanan Melbourne Uluslararası İş Stratejisi, Melbourne Belediyesi’nin uluslararası faaliyetlerine rehberlik etmesi, Melbourne’deki şirketlere fırsatlar sağlaması ve Melbourne Belediyesi’nin finansal faaliyetler,
program ve personel yatırımlarından olumlu bir getiri elde etmesi amacıyla
ortaya koyulmuş bir çerçevedir.
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Kardeş Şehirler

• Osaka, Japonya (1978)
• Tianjin, Çin (1980)
• Selanik, Yunanistan (1984)
• Boston, ABD (1985)
• St. Petersburg, Rusya (1989)
• Milano, İtalya (2004)

Melbourne Kent Profili (Avustralya)
Kaynakça

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/open-space-strategy.pdf

http://biodiversity.melbourne.vic.gov.au/insects/index.html?_
ga=2.193780782.2018099868.1498629362-818204820.1493731599

http://www.melbourne.vic.gov.au/sitecollectiondocuments/students-accommodation-in-melbourne.pdf

http://cohealth.org.au/

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/urban-forest-strategy.pdf

http://ds.org.au/our-services/

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/we-need-to-talk-about-foodtool.pdf

http://insiderguides.com.au/melbourne/
http://stat.abs.gov.au/
http://www.abs.gov.au
http://www.bcl.com.au/melbourne/politics-victoria.htm
http://www.growinggreenguide.org/
http://www.growinggreenguide.org/wp-content/uploads/2014/02/growing_green_guide_ebook_130214.pdf
http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/Active_City_Sport_and_Recreation_accessibility_guide.pdf

http://www.melbournebikeshare.com.au/
http://www.melbournecitymission.org.au/services/homelessness-justice/young-people-25-years/frontyard-youth-services
http://www.melbournemovement.com/
http://www.parkstay.vic.gov.au/
http://www.places.vic.gov.au/
http://www.rechargescheme.org.au/
https://app.greenmoney.com.au/melbourne/

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/cbd-mobility-map-2011.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Docklands,_Victoria

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/city-of-melbourne-bicycle-plan-2016-2020.pdf

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

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/com-food-policy.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Australia)

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/community-food-guide.pdf

https://participate.melbourne.vic.gov.au/

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/docklands-mobility-map-1812.
pdf

https://participate.melbourne.vic.gov.au/bioblitz?_
ga=2.205742544.2103112660.1498992482-1254879595.1498547541

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/docklands-waterways-strategy-2009-18.pdf

https://whatson.melbourne.vic.gov.au/visitors/services/visitorcentre/Pages/MelbourneVisitorCentre.aspx

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/entertainment-sporting-precinct-map.pdf

https://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/family-childrens-advisory-committee-terms-reference.pdf

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/future-melbourne-2026-plan.
pdf

https://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/info-families-with-children.
pdf

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

http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/homelessness-strategy-2014-17.pdf
http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/internat-student-strategy-2013-17.pdf
http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/melbourne-for-all-people.pdf
http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/melbourne-doing-business-globally.pdf
http://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/nature-in-the-city-strategy.pdf

Hazırlayanlar:
Ceyda Yılmazdoğan Aydın - Egecan Erdoğan
Temmuz 2017

Adres: 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi Sultan Sokak No:28 Kadıköy
Telefon: 0216 411 48 33 – 0216 411 48 34
E-posta Adresi: akademi@kadikoy.bel.tr

