
Cenevre Kent Profili
İsviçre • Mayıs 2018



Cenevre Kent Profili (İsviçre)

Genel Bilgi

Cenevre (Genève), Zürih’in (Zürich) ardından, İsviçre’nin 
ikinci, ülkenin Fransızca konuşan kısmı olan Roman-
di (Romandie) bölgesinin ise en kalabalık şehridir. 
Şehir, Rhône Nehri’nin Cenevre (Leman) Gölü’ne (lac 
Léman / lac de Genève) döküldüğü noktada bulun-
maktadır. Cenevre şehri, Cenevre Cumhuriyeti ve 
Kantonu’nun (République et canton de Genève) ida-
ri merkezi konumundadır. Şehrin yüzölçümü 15,92 
km2 olup şehrin merkezi konumunda bulunduğu 
kantonun toplam yüz ölçümü ise 282,49 km2’dir.  

Cenevre şehri (Ville de Genève) sınırları içinde ya-
şayan kişi sayısı, Eylül 2017 itibariyle 202.527’dir. 
Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu olarak adlandı-
rılan idari birimin sınırları içinde ise, 2017 verileri-
ne göre, 495.325 kişi ikamet etmektedir. İsviçre ve 
Fransa sınırları içinde kalan pek çok farklı yerleşim 
merkezini içine alan Büyük Cenevre kentsel yerle-
şim alanında (Agglomération du Grand Genève) 
yaşayan kişi sayısı ise, farklı değerlendirme ölçüt-
lerine göre farklılık göstermekle birlikte, 2016 veri-
lerine göre, 605.000 ile 946.000 arasında değişiklik 
göstermektedir. Avrupa Birliği’nin (AB) ölçütlerini 
belirlediği İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırma-
sı’na (Nomenclature of Territorial Units for Statis-
tics / Nomenclature des unités territoriales statis-
tiques) göre ise İsviçre’nin 7 bölgesinden biri olan 
ve Cenevre Gölü’nün İsviçre sınırları dâhilinde ka-
lan kuzey kısmını içine alan Cenevre Gölü Bölgesi 

ya da diğer adıyla Lemanik Bölgesi’nin (Région lémanique) nüfusu ise, 2013 yılı verilerine göre, 
1.536.704’tür.

Küresel bir şehir olarak sınıflandırılan Cenevre, birçok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapması nede-
niyle, diploması için dünya genelinde önemli bir merkez olarak anılmaktadır. Şehir, aynı zamanda 
dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri konumundadır. Şehir, 2017 verilerine göre, Küresel 
Finans Merkezleri Endeksi’nde (Global Financial Centres Index), rekabet gücü açısından, Avrupa’nın 
beşinci, dünyanın on beşinci en önemli finans merkezi olarak değerlendirilmiştir. Şehir, aynı zamanda, 
yine aynı yıla ait verilere göre, dünyanın yedinci en pahalı şehri konumundadır. Mercer Yaşam Kalitesi 
Araştırması’nın (Mercer Quality of Living Survey), 2018’e ait sıralamasında, Cenevre, dünya genelinde, 
yaşam kalitesinin en yüksek olduğu sekizinci şehir konumundadır. Yabancı ülke vatandaşı çalışanlar 
için en pahalı şehirler sıralamasının yapıldığı Mercer Hayat Pahalılığı Araştırması’nda (Mercer Cost of 
Living Survey) ise, 2015 verilerine göre, şehir, dünya genelinde en pahalı beşinci şehir konumundadır. 
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Orta Çağ’da, 14. yüzyılın sonlarına kadar Kutsal Roma İmparatorluğu’na bağlı bir kontluk yö-
netimi olan Cenevre, bu tarihten sonra daha geniş yetkilerle donatılmış ve büyük ölçüde 
kendi kendini yöneten bir şehir yönetimine sahip olmuştur. Aynı tarihlerde, Savoie Ha-
nedanlığı, şehrin yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştır. Bugün de şehrin en önemli 
siyasi karar mekanizması konumunda bulunan Cenevre Büyük Meclisi’nin (Grand Conseil 
de Genève) 15. yüzyılda kuruluşuyla birlikte şehir oligarşik bir cumhuriyete dönüşmüştür. 
16. yüzyılın ilk yarısında, Protestan Reformu şehre ulaşmıştır. Bu süreç, şehirdeki Savoie 
egemenliğinin sona ermesi ve şehrin (Eski) İsviçre Konfederasyonu (1291 – 1798) ile itti-
fak içersine girmesine giden yolu açmıştır. 1541’de, Protestanlığın güçlü olduğu dönem-
de, Kalvenizm’in kurucusu John Calvin, şehrin ruhani lideri konumuna gelmiş ve Cenevre 
Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 18. yüzyılla birlikte, Cenevre, Katolik Fransa’nın etkisi altına gir-
meye başlamış, 1798’de ise Direktuvar Fransası’nın işgaline uğramıştır. Şehir, Napolyon 
Savaşları’nı (1803-1815) takiben, 1815’te yeniden kurulan İsviçre Konfederasyonu’na dâhil 
olmuştur. Şehir, güçlü bir Katolik desteğiyle birlikte, 1907’de, Kilise ve devlet işlerinin bir-
birinden ayrılması ilkesini benimsemiştir. Bu süreçte, bir kereye mahsus olmak kaydıyla 
Protestan Kilisesi’ne, maddi kaybının telafisi için, 800.000 İsviçre Frangı ödeme yapılmış 
olup diğer inanç gruplarını temsil eden tüzel kişiliklere bir ödeme yapılmamıştır. Bu ta-
rihten sonra, Cenevre Kantonu, hiçbir inanç grubunu temsil eden kurumsal organizasyon 
için devlet ya da belediye gelirlerinden pay ayırmamıştır. 

Şehrin, uluslararası bir merkez olmasında, 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti’nin genel mer-
kezinin burada olmasının önemli bir katkısı olmuştur. Sınıfsal mücadelenin, Birinci Dünya 
Savaşı’nı takiben, özellikle ülkenin Almanca konuşan bölgelerinde kuvvet kazanması, Ce-
nevre’yi de etkilemiştir. Buna karşın, Cenevre’deki Fransa’ya karşı duyulan yakınlık, savaşı 
takiben başlayan genel grevin şehir üzerindeki etkisinin daha kısıtlı olmasını beraberinde 
getirmiştir. 

 

Tarih

Milletler Sarayı (Palais des Nations / Nations Palace)
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Şehir, 9 Kasım 1932’de tarihinin en büyük katliamlarından birine şahit olmuştur. 
Birçok küçük ölçekli faşist eğilimli siyasi partinin sosyalist liderlere saldırması 
geniş çaplı bir anti-faşist gösteri düzenlemesini beraberinde getirmiş, bu gös-
teri esnasında İsviçre Ordusu’na bağlı askerlerin uyarı olmaksızın kalabalığın 
üzerine ateş açması sonucu 13 kişi yaşamını yitirmiş, 63 kişi ise yaralanmıştır. 
Bu katliamı takiben, yeni bir genel grev çağrısı yapılmış ve 1933’te gerçekle-
şen genel seçimlerde, İsviçre Sosyalist Partisi, Cenevre Meclisi’nde çoğunluk 
konumuna gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nı takiben, Milletler Cemiyeti’nin devamı niteliğindeki Birleş-
miş Milletler’in Avrupa merkezi ve çok sayıda uluslararası kuruluşun merkezi 
Cenevre’de konumlandırılmıştır. Bu durum, iş ve turizm hacmi açısından şeh-
rin büyümesini beraberinde getirmiştir. 

 1960’larda, ülkedeki ırkçı hareketlerin ilk olarak görülmeye başlandığı şehirler-
den biri olan Cenevre aynı zamanda ülkede kadınların seçme hakkı kazandığı 
ilk kantonlardan biri de olmuştur. 1931’den 1995’e kadar burjuva bir çoğun-
luğun yönetimde olduğu şehirde, 1995’te sol ve yeşil siyasetçiler, ilk olarak 
şehir meclisinde ve sonrasında şehrin idari konseyinde (conseil administratif ) 
çoğunluğu sağlamışlardır. İki yıl sonra ise, büyük meclisteki çoğunluk, sol ve 
yeşil siyasilerin eline geçmiştir.

Son iki yüzyıllık süreçte büyüme ve gelişme kaydeden şehir, birçok uluslararası 
kuruluşun merkezi konumuna gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nı takiben şehrin 
sınırları giderek genişlemiştir. Böylelikle 1941’de Cenevre Kantonu’nda yaşa-
yan nüfusun %71,2’si Cenevre şehrinin sınırları içinde yaşarken, bu oran 2000 
yılı itibariyle %43’e düşmüştür. Ekonomik refahla birlikte, şehir on binlerce ya-
bancının da ikamet ettiği bir yerleşim merkezi haline dönüşmüştür. Ekonomik 
açıdan şehir sanayisizleşme süreci yaşamaktadır. 1966 – 1972 yılları arasında, 
şehirde bulunan her beş fabrikadan biri şehrin dışına taşınmıştır. Üçüncü sek-
tör olarak anılan ticaret, yönetim, otelcilik vb. alanlardaki iş hacmi ise günden 
güne artış göstermektedir. 

Champel meskûn bölgesi, 1958’de düzenlemesi yapılan Praille-Acacias sanayi 
mahallesi, İsviçre Romandi Televizyonu binası, geçtiğimiz yüzyıl içinde, şe-
hirde yapılan önemli kentsel düzenlemeler ve imar çalışmaları arasında yer 
almaktadır. Şehri çevreleyen Vernier, Meyrin, Lancy ve Onex gibi komünlerde 
ise yeni yerleşim alanları açılmıştır. Mayıs 1968’i takiben, işçi mahallerinin ko-

ruyuculuğunu yapan organizasyonlar siyaset sahnesinde önem kazanmaya 
başlamış ve özellikle Les Grottes mahallesi başta olmak üzere, birçok yerde 
mahallelere yapılması planlanan önemli müdahalelerin önüne geçmiştir. Bu 
durum, şehrin altyapısının geliştirilmesiyle birlikte önemli ölçüde çözüme 
kavuşmuştur. Cenevre Uluslararası Havalimanı’nın ve Mont Blanc Tüneli’nin 
açılmasının yanı sıra Cenevre toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi altyapı hiz-
metleri alanında atılan önemli adımlar olmuştur.

Üç tarafı Jura sıradağları ile çevrili olan Cenevre, Cenevre Gölü’nün güneybatı kı-
yısına konumlanmıştır. Şehrin kuzeybatısında Jura sıradağlarının ana yüksel-
tisi, güneyinde Vuache dağı, güneydoğusunda ise Salève dağı yer almaktadır. 
Şehrin yüzölçümü 15.93 km2 iken şehrin içinde bulunduğu Cenevre Kanto-
nu’nun toplam yüzölçümü ise 282 km2’dir. Kantona bağlı Céligny komününün 
Cenevre Kantonu’na bağlı diğer komünlerle karasal bir sınırı bulunmamakta 
olup komün, Vaud Kantonu içinde bir anklav durumundadır. 

 

Cenevre Kantonu

Coğrafya
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Cenevre Gölü’nün, Cenevre 
Kantonu’nun idari sınırları için-
de kalan kısmı 38 km2’dir ve 
bu alan zaman zaman Küçük 
Göl (Petit lac) olarak anılmak-
tadır. Kanton, İsviçre’nin diğer 
bölgeleriyle sadece 4.5 km’lik 
bir karasal sınıra sahiptir. Kan-
tonun Fransa ile toplam uzun-

luğu 103 km olan bir sınırı bulunmakta olup kanton, kuzeyde ve batıda Ain, 
güneyde ve doğuda ise Haute-Savoie illeriyle çevrilidir. 

Şehrin karasal yüzölçümünün %1,5’ine denk gelen 0.24 km2’lik alan tarım, 
%3,1’ine denk gelen 0,5 km2’lik alan orman arazisi, %0,1’ine denk gelen 0.02 
km2’lik alan verimsiz arazi konumundadır. Şehrin karasal yüzölçümünün 
%3,1’i nehir ve göllerle kaplıyken %91,8’i yapılar ve yollarla örtülüdür. Kentsel 
yerleşim alanının toplam yüzölçümü içinde sanayi yapıları %3,4’lük, konutlar 
%46,2’lik, ulaşım altyapısı %25,8’lik, parklar, yeşil bağlantı noktaları ve spor 
alanları %15,7’lik bir alan kaplamaktadır. Ormanlık alanların tamamı yoğun 
orman örtüsü ile kaplıdır. Tarım alanlarının %0,3 mahsul için ayrılmıştır. Şehir-
deki su alanlarının ise %0,2’sini göller, %2,9’unu nehir ve dereler oluşturmak-
tadır. Cenevre şehrinin yüksekliği 373,6 metredir.

Cenevre, ılıman kuşak iklimi ve okyanussal iklimin hakim olduğu bir şehirdir. Yaz-
ları göreceli olarak sıcaktır. Yağış yeterli düzeyde olup göreceli olarak tüm bir 
seneye yayılır. Buna karşın, sonbahar ayları, diğer aylara göre biraz daha yağış-
lı geçmektedir. Cenevre Gölü’ne yakın noktalarda buz fırtınaları sıklıkla görül-
mektedir. Soğuk ve kuru bir kuzeydoğu rüzgârı olan Bise, Cenevre’ye ulaşarak 
don olaylarının yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaz aylarında birçok kişi 
gölde yüzmekte ve Cenevre Plajı (Genève Plage) ve Pâquis (Deniz) Hamam-
ları’nda (Bains des Pâquis) vakit geçirmektedir. Cenevre’de bazı yıllar, soğuk 
aylarda kar yağışı da görülebilmektedir. Şehrin yakınındaki dağlar, yoğun kar 
yağışı almakta ve kış sporları için uygun bir ortam sağlamaktadır. Şehre ya-
kın uzaklıkta Verbier ve Crans-Montana gibi uluslararası bilinirliği olan kayak 
tesisleri bulunmaktadır. Cenevre’de, kayda alınmaya başlandığı tarihten itiba-
ren, görülen en yüksek sıcaklık Temmuz 2015’te 39,7 °C olarak ölçülmüştür. En 
düşük sıcaklık ise −20,0 °C ile Şubat 1956’da ölçülmüştür.

 Cenevre, 1870’e kadar İsviçre’nin en kalabalık şehri konumundayken bu tarihten 
sonra birinciliği Zürih’e bırakmıştır. Bugün şehir, nüfus bakımından ülkenin 
ikinci büyük şehri konumundadır. Eylül 2017 itibariyle 202.527 kişinin ikamet 
ettiği şehir, Büyük Cenevre olarak adlandırılan metropoliten alanın da merkezi 
konumundadır. Cenevre Kantonu sınırları içinde kalan tüm komünlerin yanı 
sıra Vaud Kantonuna bağlı Nyon bölgesini ve Fransa’nın Ain ve Haute Savoie 
illerine bağlı pek çok bölgeyi içine alan bu metropoliten alanın toplam nü-
fusunun ise, %1,2’lik süreklilik arz eden bir artışla, çok yakın bir zamanda 1 
milyon sınırını geçeceği ön görülmektedir. 

Hem Cenevre şehrinin hem de kantonun resmi dili, Romandi bölgesindeki diğer 
yerleşim birimlerinde de olduğu gibi Fransızca’dır. 1960’lı ve 1980’li yıllardaki 
göç dalgalarıyla şehre gelen nüfus sayesinde, şehirde İtalyanca, Portekizce ve 
İspanyolca bilen toplumsal grupların sayısı hatırı sayılır bir düzeye ulaşmıştır. 
Şehir nüfusu içerisinde, İngilizce bilen sayısı, anadili İngilizce olan göçmenle-
rin şehre gelişiyle, önemli bir sayıya ulaşmıştır. Cenevre Kantonu’nda yaşayan 
nüfusun evde konuştuğu diller değerlendirildiğinde, 2014 yılına ait verilere 
göre, nüfusun %81,04’ü Fransızca, %10,84’ü İngilizce, %9,89’u Portekizce, 
%7,82’si İspanyolca, %5,32’si Almanca konuşmaktadır. 

Demografi

Cenevre / Léman Gölü

Pâquis (Deniz) Hamamları
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Kalven reformunun merkezi konumunda olan Cenevre Kantonu, geleneksel 
olarak, Protestan Hıristiyanlık’ın önemli merkezlerinden biri konumundadır. 
Buna karşın, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hıristiyan Katoliklerin sayısı 
artış göstermektedir. 2012 yılına ait verilere göre, Cenevre Kantonu’nda yaşa-
ran nüfusun %36,6’sı Katolik olduğunu beyan etmektedir. Bu durum, büyük 
ölçüde, göçle gelen güney Avrupa kökenli nüfusun Katolik olması ve Cenev-
re Kantonu’nu çevreleyen Fransız yerleşim birimlerinin çoğunda ağırlıklı dini 
inancın Hıristiyan Katoliklik olmasından kaynaklanmaktadır. İsviçre Reform 
Kilisesi’ne bağlı olduğunu beyan edenler nüfusun %10,8’ini oluşturmaktadır.  
Yine aynı yıla ait verilere göre, nüfusun %5,4’ü diğer Hıristiyan mezhepleri-
ne bağlı olduklarını, %5,5’i Müslüman olduklarını, %5,9’u Hıristiyanlık ve İsla-
miyet haricinde farklı dinlere inandıklarını belirtmiştir. Nüfusun geriye kalan 
%35,6’lık kısmı ise ya herhangi bir dine inancı olmadığını beyan etmiş ya da 
bir açıklamada bulunmamıştır.

Mart 2017 itibariyle, şehir nüfusunun %48,1’i yabancı yerleşimcilerden oluş-
maktadır. Fakat kantonun istatistik bürosuna göre, istatistikî ölçümlere dâhil 
olmayan uluslararası kurum ve kuruluşların çalışanları ve yasadışı göçmenler 
de dâhil edildiğinde bu oran, %50’nin üzerine çıkmaktadır. Cenevre’de, 192 
farklı milletten insan bir arada yaşamaktadır. Cenevre Kantonu’nda yaşayan 
göçmenlerin vatandaşı oldukları ülkelere göre dağılımı, 2013 yılına ait verilere 
göre sayıları ve kantonun toplam nüfusu içindeki payları şu şekildedir:

2015 yılının sonu itibariyle, şehrin kadın nüfusu (104.371) erkek nüfusunu 
(96.793) geride bırakmıştır. Farklı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan erkek 
sayısı (49.603), İsviçre vatandaşlığına sahip olan erkek sayısını (47.190) geride 
bırakmıştır. Buna karşın, İsviçre vatandaşlığına sahip olan kadın sayısı (56.025), 
farklı bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan kadın sayısından (48.346) daha faz-
ladır.

Büyük Cenevre

Büyük Cenevre kentsel yerleşim alanı, en geniş tanımıyla, İsviçre’nin Cenevre ve 
Vaud kantonları ile Fransa’nın Ain ve Haute-Savoie illerini kapsayan geniş bir 
metropoliten alandır. Toplam 212 komünün sınırları içinde yer aldığı bu kent-
sel alanda, Cenevre Kantonu sınırları dâhilinde yer alan 45, Vaud Kantonu’na 
bağlı Nyon Bölgesi (District de Nyon) sınırları dâhilinde kalan 47, Ain ilinde yer 
alan 42 ve Haute-Savoie ili sınırları içinde kalan 78 komün bulunmaktadır. 

 

Siyaset ve İdari Yapı

Büyük Cenevre
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Kanton 

 Şehir [Belediye] Sarayı (Hôtel de Ville)

Resmi adıyla Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu, İsviçre’nin en batıda yer alan 
idari birimdir. Ticino, Neuchâtel ve Jura kantonları için de geçerli olduğu gibi, 
kanton resmi adında cumhuriyet ifadesini de taşımaktadır. Kalvenci reform 
hareketinin merkezi konumunda bulunan kanton, Cenevre şehri ve onun hin-
terlandını içinde almaktadır. Toplam 45 belediyenin faaliyet gösterdiği kan-
tonda, herhangi başka bir alt idari birim bulunmamaktadır. Cenevre Kantonu 
sınırları içinde yer alan ve nüfusu 10.000’in üzerinde olan yerleşim birimlerinin 
nüfus büyüklüklerine göre sıralaması şu şekildedir: Cenevre, Vernier, Lancy, 
Meyrin, Carouge, Onex, Thônex, Versoix, Le Grand-Saconnex, Chêne-Bouge-
ries, Veyrier, Plan-les-Ouates, Bernex.

Kantonun anayasası 1847’de oluşturulmuş olup bu tarihten sonra anayasada 
birçok değişiklik yapılmıştır. Cenevre Devlet [Kanton] Konseyi (Conseil d’État 
de Genève) olarak anılan kanton hükümeti 7 üyeden oluşmaktadır. Devlet 
konseyi üyelikleri için son seçimler 15 Mayıs 2018’de düzenlenmiştir. Devlet 
konseyi üyeliği için yapılan seçimlerde, 2012’de yapılan anayasa değişikliğini 
takiben,  adayların mutlak çoğunluğu sağlaması şartı aranmaktadır. Bu karar, 
2013’te düzenlenen seçimlerle birlikte uygulanmaya konmuştur. Aynı deği-

şiklikle, konsey üyelerinin görev süresi 4 yıldan 5 yıla çıkartılmış, devlet konse-
yi başkanının (président du conseil d’état) seçimi, 5 yıl süreyle görev yapacak 
şekilde, konsey üyeleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Konsey toplantıları 
gizli oturum şeklinde yapılmaktadır. Konseyin görevlerinden biri, parlamen-
tonun çıkarmış olduğu kanunları uygulamaya koymak, gerekli düzenlemeler 
ve kararnamelerle kanunların uygulanmasını sağlamaktır. Konseyin, Cenevre 
Büyük Meclisi’ne (Grand Conseil de Genève) yasa tasarısı önerme yetkisi bu-
lunmaktadır. Devlet konseyi başkanları, konseyin diğer üyeleri ve şansölyeye 
danışarak toplantıların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanın, olağanüstü 
toplantılar için çağrıda bulunma ve olağanüstü durumlarda, daha sonra kon-
sey tarafından onaylanmak kaydıyla, karar alma yetkisine sahiptir. 

1924’ten 1992’ye kadar, 1933-1944 yılları arası hariç, konsey üyeliklerinde siyasi 
yönelimlere göre dağılım 5-6 sağ üyeye karşı 1-2 sol üye şeklindedir. Dört sos-
yalist üyenin konseye girdiği 1933 seçimlerini takip eden, 1936 – 1944 yılları 
arasında düzenlenen üç seçim sonucunda hiç sol görüşlü aday konseye gire-
memiştir. 1993 Seçimlerini takiben bütünüyle sağ görüşlü üyelerden oluşan 
bir konsey meydana gelmiştir. 1997 – 2013 yılları arasında, devlet konseyinin 
3 sol, 3 sağ görüşlü üyesi bulunmaktayken 2013 seçimlerini takiben konseyin 
4 sağ, 3 sol görüşlü üyesi bulunmaktadır. 

Toplam 100 üyesi bulunan Cenevre Büyük Meclisi, federal düzeydeki yasa deği-
şikliklerinde de olduğu üzere, tüm anayasa değişikliklerini referanduma götür-
mek zorundadır. Bunun yanı sıra, tüm yasalar, 7.000 ve üzeri sayıda yurttaşın 
talebi doğrultusunda referanduma götürülebilmekte, 10.000 ve üzeri sayıda 
yurttaşın talebi doğrultusunda yeni yasa teklifinde bulunulabilmektedir. Ce-
nevre Kantonu, her meclis üyesinin tek başına yasa tasarısı önerisi sunabildiği 
tek kantonal meclistir. Mecliste, %7’lik bir baraj uygulaması bulunmakta olup 
15 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen son kanton düzeyindeki seçimleri takiben, 7 
siyasi parti barajı aşarak mecliste temsil hakkına sahip olmuştur.

15 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimlerde, 262.541 kayıtlı seçmenin 94.494’ü 
oy kullanmış ve seçimlere katılım oranı %38,77 olmuştur. Seçim sonuçlarına 
göre, partilerin kazandıkları oy yüzdesi ve Cenevre Büyük Meclisi’ndeki san-
dalye dağılımları şu şekilde olmuştur: PLR Liberaller (PLR Les Libéraux-Radica-
ux), geçerli oyların %25,18’ini alarak 28; İsviçre Sosyalist Partisi (Parti socialiste 
suisse), %14,33’ünü alarak 17; Yeşiller (Les Verts), %13,16’sını alarak 15; Hıristi-
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yan Demokrat Parti (Parti démocrate-chrétien) %10,71’ini alarak 12; Cenevre 
Yurttaş Hareketi (Mouvement Citoyens Genevois), %9,43’ünü alarak 11; Birlik-
te Solda (Ensemble à gauche), %7,83’ünü alarak 9; Demokratik Merkez Birliği 
(Union démocratique du centre), %7,32’sini alarak 8 sandalye kazanmıştır. 

Devlet konseyinin üyeleri ve mensubu oldukları siyasi parti / hareketler ise şu 
şekildedir:

 Cenevre Kantonu’nun, İsviçre Federal Meclisi’nin (Assemblée fédérale suisse) 
alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis’te (Conseil national), 11 temsilcisi bu-
lunmaktadır. Seçimlere katılım oranının %42,9 olduğu 2015’te yapılan son 
federal meclis seçimlerine göre, sandalye kazanan siyasi partiler ve aldıkları 
oy oranları şu şekildedir: PLR Liberaller oyların (%20,5), İsviçre Sosyalist Partisi 
(%19,9), Demokratik Merkez Birliği (%17,6), Hıristiyan Demokrat Parti (%12,1), 
Yeşiller Partisi (%11,5) ve Cenevre Yurttaş Hareketi (%7,9).

Toplam 46 üyesi bulunan İsviçre Federal Meclisi’nin üst kanadını oluşturan Dev-
letler [Kantonlar] Meclisi’nde (Conseil des États), tarihsel nedenlerle, 20 kan-
tonun 2, 6 kantonun ise 1 temsilcisi bulunmaktadır. Cenevre Kantonu’nun 
meclisin üst kanadında 2 üyesi bulunmaktadır. Cenevre Kantonu’nu İsviçre 
Sosyalist Partisi’nden Liliane Maury Pasquier ve Yeşiller Partisi’nden Robert 
Christian Cramer temsil etmektedir.

 

Şehir

Şehir, idari olarak, geniş birer mahalle (quartier) olarak nitelendirilebilecek sekiz 
bölgeye ayrılmıştır. Bunlar, şehrin sol yakasında bulunan (1) Jonction; (2) Mer-
kez (Centre), Plainpalais ve Acacias; (3) Eaux-Vives, ve (4) Champel mahalleleri 
ile sağ yakasında bulunan (1) Saint-Jean ve Charmilles; (2) Servette ve Pe-
tit-Saconnex; (3) Grottes ve Saint-Gervais; (4) Paquis ve Nations mahalleleridir.

Pierre Maudet
(PLR Liberaller)

 Antonio Hodgers
(Yeşiller)

Anne Emery-Torracinta
(İsviçre Sosyalist Partisi)

Mauro Poggia
(Cenevre Yurttaş Hareketi)

Thierry Apothéloz
(İsviçre Sosyalist Partisi)

Nathalie Fontanet
(PLR Liberaller)

Serge Dal Busco
(Hıristiyan Demokrat Parti)

Cenevre şehrinin 
mahalleleri
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 İdari Konsey (Conseil administratif ), Cenevre şehrinin yürütme erkini oluştur-
maktadır. Beş üyeli konseyde, her bir konsey üyesi (conseiller administratif / 
conseillère administrative) bir müdürlükten sorumludur. İdari konseyin baş-
kanı, belediye başkanı (maire) olarak görev yapmaktadır. Konsey üyeleri dört 
yıl süreyle, meclis tarafından oy çokluğuyla seçilmektedir. 

Müdürlüklere ait görevler, koordinasyon ölçütleri ve belediye meclisi tarafından 
çıkartılan belediye kanunlarının uygulanmasından idari konsey sorumludur. 
İdari konsey seçimleri her beş yılda bir düzenlenmekte olup mevcut yöne-
timin görev süresi, 1 Haziran 2015’te başlamış olup 31 Mayıs 2020’de sona 
erecektir. 1 Haziran 2017’den 31 Mayıs 2018 arası dönemi kapsayan idari dö-
nemde, Rémy Pagani belediye başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Konsey üyeleri, üyesi oldukları siyasi parti / hareket / ittifak ve sorumlu oldukları 
müdürlüklere göre şu şekilde sıralanmaktadır:

• Rémy Pagani (Birlikte Solda), İmar ve Planlama Müdürlüğü’nden,

• Sami Kanaan (İsviçre Sosyalist Partisi), Kültür ve Spor Müdürlüğü’nden,

• Esther Alder (Yeşiller), Toplumsal Uyum ve Dayanışma Müdürlüğü’nden,

• Sandrine Salerno (İsviçre Sosyalist Partisi), Maliye ve İskân Müdürlüğü’nden,

• Guillaume Barazzone (Hıristiyan Demokrat Parti), Kentsel Çevre ve Güvenlik 
Müdürlüğü’nden sorumludur.

Yasama yetkisi, belediye meclisi (conseil municipal) tarafından kullanılmaktadır. 
Meclisin 80 üyesi bulunmakta olup üyeler nispi temsil sistemiyle doğrudan 
seçmen tarafından seçilmektedir. Meclis üyelerinin görev süresi 4 yıldır ve 
görev süresi sınırlandırması olmaksızın seçimlere katılabilmektedirler. Meclis, 

üyelerinin %7’sinin katılımıyla toplantı yeter sayısına ulaşmaktadır. Belediye 
bütçesinin onayı meclis tarafından yapılmaktadır. Üyeler, önerge verebilmek-
te, niyet belirten açıklamalarda bulunabilmekte, ön karar veya karar için öner-
ge verilmekte, idari konseyden istizah talep edebilmekte, konseye sözlü ya da 
yazılı soru yönlendirebilmektedir. Belediye meclisinin oturumları halka açıktır. 
İdari konsey üyelerinin aksine belediye meclisi üyelerinin mesleği siyasetçilik 
değildir. Meclis üyelerine, meclis oturumlarına katılımları karşılığı oturum ka-
tılım ücreti ödenmektedir. Cenevre’de ikamet eden herkesin belediye meclisi 
seçimlerinde oy kullanma ve seçimlere aday olarak katılma hakkı bulunmak-
tadır. 

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, 1950’lerin sonuna kadar idari konsey-
de, sağ partilerin üstünlüğü söz konusudur. 1959 Seçimlerinin sürprizi ise, se-
çimlere bağımsız bir aday olarak giren ve İsviçre Sosyalist Partisi’nin adayını 
eleyerek konseye giren Pierre Bouffard olmuştur. Böylelikle komün tarihinde 
ilk kez bağımsız bir aday konsey üyesi olmuştur. 1963 Seçimleri ilk kez, komün 
düzeyinde, kadınların da oy kullandığı seçimler olmuştur. 1967 Seçimlerini ta-
kiben ise ilk kez kadın bir siyasetçi, Lise Girardin, liberal çizgideki Hür Demokrat 
Parti’den (Parti radical-démocratique), idari konsey üyesi, dolayısıyla belediye 
başkanı, olmuştur. 1971 Seçimlerini takiben, İsviçre İşçi Partisi’nden Roger 
Dafflon da konsey üyeliğine seçilmiş, böylelikle konseydeki sağ-sol dengesi 
3-2 şeklinde bir dengeye ulaşmıştır. 1991 Seçimlerinde, Yeşiller’in adayı ola-
rak seçimlere giren Alain Vaissade’ın da konsey üyeliğine seçilmesiyle, 1940’lı 
yıllardan beri devam etmekte olan konseydeki sağ ağırlık tersine dönmüş ve 
konseydeki sol-sağ dengesi 3-2 şeklinde şekil almıştır. 1999 Seçimlerini taki-
ben Sol İttifak Partisi’nden (Alliance de gauche) iki adayın birden konseye gir-
mesi, konseydeki siyasi dengeyi büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu tarihten son-
ra, İsviçre Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Birlikte Solda adlı parti ve hareketlerin 
ittifakıyla seçimlere katılan sol, konsey üyeliklerinin 4’ünü kazanmaktadır. PLR 
Liberaller ve Hıristiyan Demokrat Parti’nin oluşturduğu İtilaf (Entente) adını 
taşıyan sağ ittifak ise konsey üyeliklerinden birini almaktadır.

Sonuncusu 20 Nisan 2015’te gerçekleşen belediye meclisi seçimlerini takiben 
meclisteki sandalye dağılımı şu şekilde olmuştur: İsviçre Sosyalist Partisi (19), 
PLR Liberaller (15), Hıristiyan Demokrat Parti (11), muhafazakâr ve bölgeci 
çizgideki Cenevre Yurttaş Hareketi (11), Birlikte Solda (10), Yeşiller Partisi (8), 
muhafazakâr ve milliyetçi çizgideki Demokratik Merkez Birliği (6).
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Cenevre Belediyesi, 1995’ten beri sürdürülebilir kalkınma konusunda ciddi giri-
şimlerde bulunmakta, yönetimin çeşitli bölümleri tarafından yürütülen çeşit-
li programlar, politikalar ve eylemler aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma için 
çaba harcamaktadır.

 Cenevre Belediyesi İdari Konseyi,  Cenevre’nin sürdürülebilir bir kent olması için 
harekete geçmiş ve bu hedefi, 2015-2020 seçim dönemindeki politikalarını 
yönlendirmesi için ortaya koyduğu yol haritasında (feuille de route pour la 
législature 2015-2020) da açıkça belirtmiştir. 

Cenevre Belediyesi, sürdürülebilir kalkınmayı, özellikle tüm ilgili belediye birim-
leriyle işbirliği halinde belediyenin bu konudaki stratejisini koordine eden 
Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi (Service Agenda 21- Ville Durable) 
aracılığıyla teşvik etmekte ve desteklemektedir. 

Belediyenin sürdürülebilir kalkınma politikasından sorumlu olan Sürdürülebilir 
Kent - Gündem 21 Birimi’nin faaliyetleri “Sürdürülebilir Kent Cenevre”, “Eko-
nomi ve İstihdam”, “Eşitlik ve Çeşitlilik”, “Herkesin Kenti” ve “Dayanışmacı Kent 
Cenevre” olmak üzere 5 faaliyet alanını kapsamaktadır.

“Sürdürülebilir Kent Cenevre” kapsamındaki, belediyenin sürdürülebilir kal-
kınma stratejisinin uygulanması, takibi ve iletişimiyle G’innove Programı’nın 
sekretaryası sorumludur. Cenevre Belediyesi ayrıca, “Ekonomi ve İstihdam” 
kapsamında, “Kenti Beslemek” (Nourrir la ville) programında olduğu gibi sos-
yal ve dayanışma ekonomisine odaklanan yerel ekonomik dokunun tanıtı-
mından, “Eşitlik ve Çeşitlilik” kapsamında, cinsiyet ayrımına, cinsel yönelime 
veya kökene bakılmaksızın tüm sakinler için eşitliğin desteklenmesinden ve 
Cenevre’de bulunan tüm toplulukların kabulünün ve entegrasyonunun teşvik 
edilmesinden; “Herkesin Kenti” kapsamında, mahallelerin  kaynaşmasını ve 
sürdürülebilir kalkınmasını teşvik eden yerel etkinliklerin koordinasyonundan 
ve yerel halkın yerel hayata katılımının sağlanmasından ve “Dayanışmacı Kent 

Cenevre” kapsamında da kalkınma ve insani yardım projelerini finanse etmek 
için uluslararası ortaklıkların aktörleriyle aktif bir işbirliği yapılmasından so-
rumludur.

Belediye idaresi, iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla çok sayıda ulusal ve ulus-
lararası ağa katılım sağlamaktadır. Kentin sürdürülebilirliğinin, diğer İsviçre 
kentleriyle karşılaştırmalı değerlendirilmesi, Cenevre’nin katılım gösterdiği 
ulusal bir program olan “Cercle Indicateurs” sayesinde gerçekleştirilir. Cenev-
re Belediyesi’nin 2009’da katıldığı Federal Bölgesel Kalkınma Dairesi (Office 
fédéral du développement territorial) tarafından kurulan bu sistem, beledi-
yenin sürdürülebilir kalkınma çabalarını değerlendirmeyi mümkün kılmak-
tadır.  Ayrıca, Cenevre Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma konusunda çalışan 
dernekleri, örgütleri ve diğer partnerleri, katılım alanlarının tanımlanması ve 
sayısız projenin düzenli olarak sübvanse edilmesi yoluyla desteklemektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma
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G’innove Sosyal İnovasyon Teşvik Programı

G’innove, Mart 2016’da Cenevre Belediyesi tarafından 
başlatılan bir sosyal inovasyon için teşvik programı-
dır. Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi tarafın-
dan yönetilen programın amacı, kentsel sürdürüle-
bilirliğin desteklenmesinde önemli bir rol oynayan 
sivil toplumun ortaya koyduğu, kentsel alanlardaki 
yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan yenilikçi 
projeleri finansal olarak desteklemektir.  Programa 
katılabilmek için, kamusal yarar amacıyla hareket 
etmek ve kentsel sürdürülebilirlik konusunda  Ce-
nevre Belediyesi’nin önceliklerini göz önünde bu-
lundurmak gerekmektedir. Programın başlatıldığı 
2016 yılında, finansal destek için 33 proje başvuru-
su yapılmış ve bu projeler arasından  257.250 CHF 
(yaklaşık 1.100.000 TL) tutarında toplam 11 proje 
desteklenmiştir. Bu 11 proje; tarım, ayrımcılıkla mü-
cadele, dijital kültür, materyallerin yeniden kullanı-
mı, hareketlilik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

“Kenti Beslemek”:
Yerel Ürünler, Sağlıklı Beslenme ve Kentsel Tarım

İdari Konsey’in 2015-2020 Yol Haritası’ndaki öncelik-
lerden biri sürdürülebilir gıdaları teşvik etmektir. Bu 

bağlamda, Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent 
Birimi; (1) yerel tarımsal ürünlerin tanıtımı, (2) 
sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirme 
ve (3) kentsel tarımın geliştirilmesi olmak 
üzere üç alana odaklanan “Kenti Beslemek” 
programını geliştirmiştir.  Cenevre Belediye-
si’ne göre, güçlü bir baskı altında olan tarım 
ekonomisini yeniden canlandırmak, yerel 
aktörlerle işbirliği mantığının sürece dahil 
edilmesiyle söz konusu olabilir. Kamu kuru-
luşları tarafından koordine edilen Gündem 
21 programları, beslenmeye bağlı çeşitli so-
runları içine dahil eden, kapsamlı bir yakla-
şımla hareket etmektedir.

Cenevre Belediyesi, hizmet ettiği pazarın ya-
kınında uygulanan, kenti ve kırsalı yeniden 
birbirine bağlayan ve üretici nüfusla kentsel 
nüfus arasındaki ilişki yeniden güçlendiren  
tarımı desteklemektedir. Bu mantık çerçeve-
sinde, belediye, gösteri, ağırlama gibi kendi 
etkinlikleri sırasında yerel gıda ürünlerini 
kullanmasının yanı sıra, Cenevre’de yaşayan-
lar, kafe ve restoranlar, okul, kreş gibi kamu 
kurumları arasında da yerel gıda ürünlerinin 
üretimi, dağıtımı ve işlenmesini teşvik etme-
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yi amaçlamaktadır.  Bu nedenle, son yıllarda, özellikle halk ve gıda sektörü ara-
sında Genève Région - Terre Avenir (GRTA) etiketinin tanıtılması konusunda 
Cenevre Kanton’u (Tarım ve Doğa Genel Müdürlüğü) ile yakın işbirliği oluş-
turulmuştur. Bu etiket, Cenevre bölgesinde yetişen  tarım ürünlerinin belir-
lenerek ürünlerin izlenebilirliğini ve kalitesini garanti altına almayı mümkün 
kılmaktadır. GRTA etiketinin yanı sıra, İsviçre’de en çok talep edilen ve ürünün 
organikliğini garantileyen Bio Suisse; kimyasal ilaçlama ürünlerinin sınırlı kul-
lanıldığı ve makul fiyatlarla pazarlanabilen İsviçre menşeli ürünleri gösteren IP 
Suisse; üretimi belirli sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri karşılayan adil ti-
caret ürünlerini gösteren Fairtrade Max Havelaar, hayvan nesillerinin ve nadir, 
antik ve hatta tehdit altındaki bitki çeşitlerinin korunmasına ve çoğaltılmasına 
özen gösteren yetiştiricilerin ürünlerinde yer alan Pro Specie Rara gibi çeşitli 
etiketler de Cenevre Belediyesi tarafından desteklenmektedir.

Cenevre Belediyesi, her yıl Eylül ayında, Cenevre’de Lezzet Haftası’nı (Semai-
ne du Goût) organize etmekte ve yerel, mevsimsel ve ev yapımı ürünlerden 
oluşan lezzetler ortaya koymaları için kafeleri ve restoranları etkinliğe davet 
etmektedir. Bu etkinlik, özellikle yerel tarım ürünlerini desteklemeyi ve sağ-
lıklı beslenme bilincini arttırmayı amaçlayan “Kenti Beslemek” programının 
bir parçası olarak Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi tarafından yürütül-
mektedir. Etkinlik, sürdürülebilir kalkınma ve mutfak kültürünün geliştirilmesi 
yaklaşımından hareketle, tüketicileri, ürünlerin kalitesi ve mevsimselliği ko-
nusunda bilinçlendirmeyi ve aynı zamanda lezzetlerin ve yemek kültürlerinin 
çeşitliliğini yüceltmeyi amaçlamaktadır. Zengin ve dengeli bir beslenmeyi 
teşvik ederek bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine  katkıda bulunmak ve 

gastronomi ve mutfak sanatlarını desteklemenin yanı sıra usta ellerin bilgi ve 
birikiminden de faydalanmak etkinliğin öncelikleri arasındadır. Lezzet Haftası, 
İsviçre’deki çeşitli şehirlerde eşzamanlı olarak gerçekleşmektedir. Sürdürüle-
bilirlik ve yerel ekonominin desteklenmesi hedeflerini takip eden Cenevre  
Belediyesi,  yıllardır Lezzet Haftası’na aktif olarak katılım sağlamaktadır. 2016 
yılında, Cenevre’de, etkinliğe 52 restoran katılmış, bu restoranlar çeşitli kriter-
ler doğrultusunda değerlendirilerek ödüllendirilmiş,  hem kamuya ait hem de 
özel 100’den fazla mekanda, söyleşi, atölye vb. 17.000 program gerçekleştiril-
miş ve toplam 80.000 kişiye ulaşılmıştır.  

Cenevre Belediyesi, Cenevrelilerin yerel ve mevsimsel ürünler tüketerek, çevre-
ye olan etkilerini azaltmaları, sürdürülebilir ve insani bir tarımı desteklemeleri 
amacıyla, çevreye duyarlı çeşitli öneriler sunmanın yanı sıra, Cenevre’de yer 
alan gıda kooperatiflerine, organik market ve pazarlara, yerel ürünleri tercih 
eden restoran ve lokantalara ait bilgilere de web sitesinde yer vermektedir. 

Cenevre Belediyesi, kent bahçeciliğinin gelişmesini desteklemekte ve kentte 
özel mülkiyet olmayan boş arazilerde kentsel tarım uygulamalarının hayata 
geçmesini finansal olarak teşvik etmektedir. Ayrıca Utopiana Derneği ile işbir-
liği halinde belediyeye ait binaların bahçelerinde kentsel tarım uygulamaları-
nın yapılmasını sağlamakta ve bu kapsamda çeşitli atölyelere de ev sahipliği 
yapmaktadır.

Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, dağıtım ağları ve kısa tedarik zincirleri-
nin desteklenmesi ile ilgili faaliyetlerinin ötesinde, temel olarak kentteki sebze 
bahçeleri, arı kovanları ve kümeslerle ilgili yerel projelerin geliştirilmesini de 
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kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, Cenevre Belediyesi, son yıllarda 
kentsel tarım konusunda bir araya gelen 30’dan fazla inisiyatife destek ver-
mektedir.

Her iki yılda bir, yerel tarım toplulukları, öncü projelerini sunmaları için, Cenevre 
Belediyesi’nin desteğiyle, bir masa etrafında toplanmaktadır. Cenevre Beledi-
yesi, 2014 yılında, yerel ve organik tahılları un ve ekmeğe dönüştürebilmek 
için bir araya gelen TourneRêve çiftçilerine, 2009 yılında, Beaulieu Park serala-
rında tarım kooperatifleri için organik enginar  tohumları üreten Enginar Der-
neği’ne ve 2016 yılında da yerel çiftçilerin seçimlerinden oluşan (atalık) çeşitli 
sebze tohumlarının tüm kentte tercih edilmesi ve çoğaltılması konusunda  
Ulusal Tohum Birliği’ne teşvik sağlamıştır. 

Ticari olarak temin edilebilen tohumların tedarikinin sınırlı olması nedeniyle, Pro 
Specie Rara Vakfı (Fondation Pro Specie Rara), Cenevre Belediyesi’nin deste-
ğiyle, Cenevrelilerin,  balkonlarında lezzetli ürünler yetiştirerek, sebze ve bitki 
çeşitliliğinin artmasına somut bir katkıda bulunmalarını teşvik etmektedir. 
“Kentsel Sebze” (Légumes Urbains) projesi, eski ürün çeşitliliğine ulaşmaya 
imkan tanımakta ve şehirde bahçeyle uğraşmayı seven insan topluluklarının 
gelişmesine destek olmaktadır. Domates, marul veya biber yetiştirmek için 
güneşli bir balkonun da yeterli olabileceği ve çok çeşitli ve lezzetli domatesler 
yetiştirmek için bahçelik konusunda uzman olmaya gerek olmadığı fikrini aşı-
layan Pro Specie Rara, geleneksel domateslerin yok olmaması için çaba harca-
maktadır. 1600 çeşit diğer sebze ve bitki çeşitliliği gibi domateslerin tohumları 
da özenle saklanmakta ve korunmaktadır. Tohumların az sayıda büyük şirkete 
değil herkese ait olduğunu fikrini benimseyen Pro Specie Rara, tohumlara 
ücretsiz erişimi taahhüt etmektedir. Pro Specie Rara’ya ait Tomates-Urbaines 
sitesinden güneş alan balkonlarda yetiştirmek üzere domates, salatalık, biber 
gibi sebzelerden oluşan başlangıç kitini temin etmek, adım adım bilgilendir-
melerin yer aldığı eğitici rehberlere ulaşmak ve bahçecilikle ilgili kurslardan 
haberdar olmak mümkündür. Tomates-Urbaines sitesi, balkonlarında veya bi-
nalarının önünde domates ve çeşitli sebzeleri yetiştirmek isteyen Cenevrelileri 
bir araya getirmektedir. İyi uygulamaların, toplantıların, tavsiyelerin yer aldığı 
platform, herkesin kendi zevkine göre, eski  bahçecilik uygulamalarını günü-
müze uyarlamaya imkan tanımaktadır. 

Dünya çapında bir avuç çokuluslu şirket, çiftlik hayvanlarının genetik mirasına el 
koymuş durumdadır. Batılı ülkelerde, pazarlanan kümes hayvanlarının yakla-

şık % 100’ü (organik olanlar da dahil) bu firmalardan gelmektedir. Sayıları git 
gide artan yetiştiriciler, onların hangi tavukları nasıl yetiştireceklerine karar ve-
ren büyük dağıtım ağının boyunduruğu altında çalışmaktadır. Bu durumunun 
beslenme konusunda ciddi sorunlar yarattığının bilincinde olan Cenevre Bele-
diyesi, Cocorico Projesi’yle, mahallelerde ve bahçelerde tavuk yetiştirilmesini 
teşvik etmekte ve bunu sağlamak adına pratik bir rehber sunmaktadır. Proje, 
melez olmayan İsviçre tavuklarının yetiştirilmesini sağlamanın yanı sıra, nüfu-
sun tükettiği etin büyük çoğunluğunu mevcut endüstrinin sağladığı bir top-
lumda, hayvanların yeri ve gıda egemenliği ile ilgili bir sorgulamanın da önü-
nü açmaktadır. Cenevrelileri beslenmeyle ilgili konular hakkında düşünmeye 
dahil etmeyi amaçlayan proje, kolektif olarak kent kümeslerinin oluşturulma-
sına ve gıda egemenliği ilkelerine göre tavukların yetiştirilmesine yönelik bir 
danışmanlık hizmeti ve takibi sunmaktadır. Proje kapsamında, Cour-Corderie 
Derneği tarafından yönetilen ve mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi gören 
mahalle kümesi, “Les Galinettes Urbaines” Derneği tarafından yönetilen ve 
kentlilerin sırasıyla günlük olarak yaptıkları kümes bakımı karşılığında yumur-
ta almalarını sağlayan Beaulieu Park’taki mobil kümes gibi Cenevre’nin çeşitli 
yerlerinde çok sayıda kolektif proje hayata geçirilmiştir. Cocorico Projesi, aynı 
zamanda, pek çok özel kümesin, tüketici kooperatifleri veya özel inisiyatifler 
vasıtasıyla hayata geçirilmesine de katkıda bulunmuştur. 

poules endes

ville

Projet «Cocorico»
RAMENEZ LES POULES DANS VOS QUARTIERS !

Genève, 
ville durable
www.ville-geneve.ch
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Enerji

Cenevre Belediyesi, ısıtma, aydınlatma ya da su kay-
naklarının yönetimi konusundaki enerji tercihle-
riyle, iklim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı 
amaçlayan genel bir yaklaşıma sahiptir ve 2050 
yılına kadar %100 yenilenebilir enerji kullanımını 
hedeflemektedir.

 “% 100 yenilenebilir enerji” stratejisi, özellikle bele-
diyeye ait 800 binanın ısınma ihtiyaçlarını kapsa-
maktadır. Belediyeye ait kamu binaları ve konut 
stokundaki yalıtımın ve teknik donanımın daha iyi 
hale getirilmesi ve yerel olarak yenilenebilir enerji 
(güneş, biyokütle, jeotermal) alt yapısının gelişti-
rilmesi sayesinde Cenevre Belediyesi genel enerji 
tüketimi büyük oranda azalmıştır.

Cenevre Belediyesi, yenilenebilir enerji konusunda 
büyük çaplı bir atılım sağlamak için, mahallelerde 
kapsamlı bir enerji altyapısı geliştirmeye çalışmak-
tadır. Elektrik ve aydınlatma tesisatlarındaki yeni-
leme çalışmaları elektrik tüketiminde önemli bir 
tasarruf sağlamıştır. Belediyenin parklarda, kamu 
binalarında ve sokak aydınlatmalarında kullandı-
ğı elektrik %100 çevre dostudur. Ayrıca belediye, 
2000’den beri 19 güneş enerjisi (fotovoltaik) sant-
rali kurmuştur. 

 Cenevre şehrinde binaların inşası veya yenilenmesi 
sırasında gerçekleştirilen somut uygulamalar, fosil 
ve nükleer enerjiye olan bağımlılığın azalmasına 
imkan tanımaktadır. Cenevre Belediyesi’nin yenile-
me ve inşaat projelerinin çoğu % 100 yenilenebilir 
enerji hedefini karşılamaktadır: Okul, kreş ve yüz-
me havuzunun bir arada bulunduğu ve tamamen 
yenilenebilir enerji kullanan Complexe Chandieu, 
Çatısındaki 310 m2’lik güneş enerjisi santraliyle 
2016 yılında İsviçre Güneş Ödülü’nü (Prix Solaire 

Suisse) kazanan Cropette Yaygın Eğitim Merkezi,  tü-
kettiğinden fazla enerji üreten Chateaubriand Kreşi 
gibi...

Cenevre Belediyesi su tüketiminde tasarruf sağlamak 
için de çeşitli eylemler gerçekleştirmektedir. Ön-
celikli uygulamalar; çeşmeler, umumi tuvaletler, 
sulama araçları ve yüzme havuzları gibi en fazla su 
tüketiminin gerçekleştiği yerlerle ilgilidir. Gerçekleş-
tirilen uygulamalar, Cenevre Belediyesi’nin su tüke-
timini 1996’dan bu yana % 35’ten fazla azaltmıştır. 
Yıllık su tasarrufu, 300’den fazla olimpik yüzme ha-
vuzuna karşılık gelen yaklaşık 1 milyon metreküp 
suya ulaşmaktadır.

Küresel ısınmaya karşı mücadeleyi sadece bir hükü-
met, kanton ya da belediye politikası olarak görme-
nin yetersiz olduğunu savunan Cenevre Belediyesi, 
sürdürülebilir kalkınma hedefine tüm Cenevrelileri 
dahil etmekte ve bireylerin günlük aktivitelerinde 
enerji ve su tasarrufu yapmaları için gerekli pratik 
bilgilere sitesinde yer vermektedir. Ayrıca, gezege-
nin kurtuluşu için çabalayan kurgusal bir karakter 
olan Ecomax ile, aşırı enerji tüketiminin neden oldu-
ğu çevresel sorunlardan çocukların haberdar olması 
sağlanmaktadır. Ecomax, çocuklar için örnek teşkil 
etmekte ve onlara enerji tüketimlerini azaltmak için 
neler yapabileceklerini  eğlenceli bir şekilde öğret-
mektedir.

Enerji maliyetlerini kontrol etmek için otuz yıldan beri 
çaba harcamakta olan Cenevre Belediyesi, bu ça-
baları sayesinde, enerji tasarrufu ve sera gazı emis-
yonlarının azaltılması konusunda İsviçre ve Avrupa 
şehirleri arasından ön plana çıkarak, 2010 ve 2014 
yıllarında olmak üzere, iki kez Avrupa Enerji Ödülü’ne 
(European Energy Award Gold) layık görülmüştür.
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Eşitlik ve Çeşitlilik

Cenevre Belediyesi’nin sürdürülebilir kent anlayışı yalnızca çevresel bir bakış açı-
sıyla sınırlı kalmayıp ekonomik, kültürel ve sosyal olmak üzere birçok farklı 
boyutu da içermekte ve eşitlik ve çeşitliliğe saygı, sürdürülebilir bir toplumun 
gelişmesi için vazgeçilmez şartlardan biri olarak görülmektedir. Hümanizm 
geleneğine sadık ve 2004 yılında sürdürülebilirlik konusunda 110 yerel top-
luluk tarafından imzalanmış olan “Aalborg Taahhütler” ile tam bir mutabakat 
içinde olan Cenevre Belediyesi, sürdürülebilir bir toplumun gelişimi için ge-
rekli olan eşitlik ve çeşitlilik değerlerini savunmakta ve desteklemektedir.  Bu 
alanda belediyenin eylemi birbiriyle ilişkili üç temaya ayrılmış durumdadır: (1)
kültürel çeşitlilik, (2) kadın ve erkek arasındaki eşitlik ve (3) cinsel yönelim veya 
cinsel kimlik temelinde ayrımcılık yapmama. Cenevre Belediyesi’nin  eşitlik ve 
çeşitlilik politikası, belediye idaresinin tüm hizmetlerini kapsamakta  ve İnsan 
Kaynakları Departmanı ile işbirliği içinde Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Bi-
rimi’nin Eşitlik-Çeşitlilik bölümü tarafından koordine edilmektedir.

• Kültürel Çeşitlilik

Roma Dönemi’nden bu yana bir geçiş noktası olan Cenev-
re, oldukça farklı kimliklerin karşılaştığı ve etkileşimde 
bulunduğu kozmopolit bir kenttir.  Yaklaşık 190 milletten 
insanın yaşadığı Cenevre, her yıl 20.000 yeni insanı kabul 
etmekte ve İsviçre vatandaşı olmayanlar nüfusun % 48’ini 
oluşturmaktadır. Hiyerarşik olmayan yatay bir kamu poli-
tikası sayesinde, Cenevre Belediyesi bu çeşitliliği bir değer 
haline getirmek ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele 
etmek için çaba göstermektedir. 

Cenevre Belediyesi İdari Konseyi, toplumsal bağlılık, çeşitlili-
ğe değer verme ve ayrımcılıkla mücadele etme konusunda 
güçlü bir siyasi irade ortaya koymasına imkan tanıyan altı 
stratejik eksen tanımlamış durumdadır: (1) başından beri 
belediyenin tüm sakinlerine kucak açtığını vurgulayan sis-
tematik ve özverili bir kabul politikasını savunan kapsayıcı 
bir kent, (2) herkesin birlikte yaşamaya katkıda bulunduğu 
ve belediyenin hizmetlerine dahil olduğu aktif yurttaşlığı 
teşvik eden katılımcı bir kent, (3) hakkaniyet ilkesinden 

yola çıkarak kamusal faydaya erişim konusunda kent sakinlerinin karşılaşabi-
lecekleri yönetimsel, dilsel engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan erişilebilir 
bir kent, (4) her türden ayrımcılıkla aktif bir mücadele politikasını benimse-
yen ayrımcı olmayan bir kent, (5) hızlı göç akımlarının tepkisel hareketlere yol 
açabileceğinin farkında olup, bu rahatsızlık ifadelerine özellikle dikkat eden 
ve bu konuda bir dinleme ve duyarlılık politikası geliştiren dinleyen bir kent, 
(6) Cenevre Belediyesi’nin bir işveren ve hizmet sağlayıcı olarak, Cenevre’nin 
çeşitliliğini yansıtan ve çalışanlarına ihtiyaç duydukları araçları sunan bir per-
sonel politikası ortaya koyduğu sorumlu bir kent.

Cenevre Belediyesi, çeşitlilik politikasıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ye-
rel düzeyde eyleme dönüştürmekte, ikamet süresi, din, milliyet, etnik köken, 
cinsiyet veya cinsel yönelim gözetilmeksizin, belediye topraklarında yaşayan 
sakinlerine eşit davranmaktadır. Birlikte yaşamanın zorluklarını ve gerilimle-
rini reddetmeksizin sosyal içerme ilkesi üzerine kurulan, belediyenin çeşitlilik 
konusundaki toplumsal politikası, insanları ayıran şeylerden ziyade, bir araya 

getiren şeylere odaklanmaktadır. İnsan haklarının ortak 
değerleri etrafında bir kimlik geliştirirken, toplulukların 
dilsel, etnik ve ulusal değerlerini ve dinamizmini de tanı-
makta ve herkesin politik, sivil ve toplumsal katılımını teş-
vik etmektedir.

“Genève, sa gueule” Projesi (Kendi ağzından Cenevre): 
2014 yılından beri, Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Biri-
mi tarafından pek çok ortakla birlikte yürütülmekte olan 
“Genève, sa gueule”  projesi, kent sakinlerinin çeşitliliğini 
belgeleyerek kentin bir portresini orta koymaktadır. Nü-
fusu; milliyet, cinsiyet, din gibi birkaç istatistiki katego-
ri ile ayırmanın çok indirgemeci bir yaklaşım olduğunu 
düşünen ve her insanın tek ve eşsiz olduğunu ve onu bir 
isim, milliyet ya da fiziksel görünümden yola çıkarak  ta-
nımlamanın imkansız olduğunu savunan Cenevre Beledi-
yesi, bu gerçeği ortaya çıkarmak ve görünür kılmak adına 
“Genève, sa gueule” projesini başlatmıştır. Proje kapsamın-
da, Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, Cenevrelileri 
daha iyi tanımak adına, onların fotoğraflarını çektiği ve 
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hayat hikayelerini topladığı oturumlar dü-
zenlemektedir. Projenin başlangıcından bu 
yana yaklaşık on beş çekim oturumu düzen-
lenmiş ve yaklaşık 1.500 portre ve biyografi 
elde edilmiştir. Halihazırda gerçekleşen ve 
gerçekleşecek olan çekim oturumları sırasın-
da toplanan fotoğraflar, videolar ve biyogra-
fileri içeren materyaller, ”Genève, sa gueule” 
web sitesinde yayınlanmaktadır.

“Genève, sa gueule” projesi, Cenevre Beledi-
yesi’nin, kent sakinlerinin portresini çizme 
isteğine ek olarak, nüfusunun çeşitliliğini 
tanıması için de bir fırsat niteliğindedir. Aynı 
zamanda, kent sakinlerine, kökenleri, mil-
liyetleri, dinleri veya dilleri ne olursa olsun, 
aynı yaşam alanını paylaşan bir topluluğa ait 
olduklarını dile getirme imkanı sunmaktadır. 
Bu tanıma, sadece çekim seanslarının düzen-
lenmesiyle değil, aynı zamanda poster kam-
panyaları ve sergiler aracılığıyla da gerçek-
leşmektedir. 2015 yılında çekilen 300 portre, 
2016 yılında halka açık reklam panolarında 
yayınlanmış, Ekim 2017’de güncellenerek 
tekrarlanmıştır. Ayrıca, proje kapsamında 
üretilen portreler, 2016 yılının Mart ayında 
Forum Faubourg’da, 2017 yılının Ekim ayın-
da ise Rath Müzesi’nde sergilenmiştir.

Irkçılığa Karşı Eylem Haftası: Her yıl Mart ayında, 
kişilerin kökenlerine bağlı olarak yaşadıkları 
ayrımcılığa dair kamuoyunu bilinçlendirmek 
amacıyla, Irkçılığa Karşı Eylem Haftası dü-
zenlenmektedir. Çok kültürlü bir şehir olan 
Cenevre, bu etkinliğe, kurumsal ve örgütsel 
ortaklarıyla işbirliği içinde eşlik etmektedir.

Irkçılığa Karşı Eylem Haftası, insan hakları ala-

nında faaliyet gösteren örgütlerin inisiyatifiyle, 
her yıl 21 Mart’ta gerçekleşen “Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Gün” 
ile bağlantılı olarak, 2000 yılının Mart ayında Que-
bec’te doğmuştur. Yıllar içinde, daha fazla şehir ya 
da bölge bu girişime katılmış ve bu hafta, ayrımcı-
lığa karşı mücadelede ve çeşitliliği teşvik etmede 
önemli bir etkinlik haline gelmiştir.

2009’dan beri Cenevre Kantonu, 2011’den beri de 
Cenevre Belediyesi, düzenli olarak bu etkinliği 
gerçekleştirmektedir. Her yıl, çok sayıda kamu ku-
ruluşu ve dernek, her türlü ayrımcılıkla mücadele 
etmek ve farkındalık yaratmak için faaliyetler ve 
projeler planlamaktadır. Irkçılığa Karşı Uluslararası 
Eylem Haftası vesilesiyle, Cenevre Belediyesi’nin 
çeşitli birimleri, mahalle sakinleri, dernekler veya 
kamu kurumları  ile ortaklaşa projeler yürütmek-
tedir.

Afişteki Yabancı: Cenevre Belediyesi, 22 Eylül-22 Ekim 
tarihleri arasında, Plainpalais Meydanı’nda, göç 
üzerine 100 yıllık İsviçre siyasi afişlerinin yer aldığı,  
“Afişteki Yabancı: İsviçre Siyasi Afişlerinde Öteki-
lik ve Kimlik: 1918 - 2010” sergisini hayata geçir-
miştir. 2009 yılında, Neuchâtel Üniversitesi’nden 
Francesco Garufo ve  Christelle Maire tarafından 
tasarlanan sergi, 1918’den bu yana göç üzerine oy 
kullanma kampanyaları sırasında üretilen 52 afişi 
bir araya getirmektedir. Böylelikle, yabancı figürü 
ile ilgili stereotiplerin kalıcılığına vurgu yapmakta 
ve yurttaşların her gün yaşadığı gerçeklikten çok, 
İsviçre kimliğinin idealize edilmiş bir görüntüsünü 
ortaya koymaktadır. Ayrıca, sergiye, her Çarşamba 
göç ile ilgili belirli bir konu üzerine düzenlenen 
halka açık konferanslar ve çalıştaylar eşlik etmek-
tedir.
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EldoradoS: EldoradoS dernekler kolektifi, Gündem 21-Sür-
dürülebilir Kent Birimi ve Cenevre Kantonu Yabancıların 
Entegrasyonu Bürosu ile ortaklaşa, Cenevre’deki göç-
menlik sorunsalının yerel gerçeklerini farklı ve disiplinle-
rarası bir program aracılığıyla tartışmaya açmaktadır. Bir-
kaç derneğin (UOG, EPER, Centre de la Roseraie ve Spiral 
Tiyatrosu) bir araya gelerek oluşturduğu EldoradoS Kol-
lektifi, 15-27 Eylül tarihleri arasında, göçmenlik konula-
rıyla ilgili çeşitli etkinliklerin yanı sıra, Théâtre du Loup’da  
Patrick Mohr’ın yönettiği Eldorado oyununu sahneleye 
koymuştur.

• Katılım ve Yurttaşlık

Cenevre Belediyesi, çeşitlilik konusundaki belediye poli-
tikasının bir parçası olarak, belediye sınırları içerisinde 
yaşayan herkese, köken, vatandaşlık veya ikamet statü-
sünden bağımsız olarak, kent yaşamına tam olarak katıl-
ma fırsatı sunmayı öngörmektedir. Cenevre nüfusunun 
% 48’inin İsviçre vatandaşı olmaması nedeniyle, belediye 
yetkilileri, oy kullanma hakkını elde edenlerin bilinçlen-
mesi ve farkındalık kazanmasının yanı sıra, diğer sivil ka-
tılım biçimlerini de teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

2005’ten beri, İsviçre vatandaşlığına sahip olmayan kişiler, 
belediye düzeyinde oy verme ve kendi temsilcilerini seç-
me hakkına sahiptir. Ancak katılımları, tıpkı 30 yaş altın-
daki gençlerde olduğu gibi, oldukça düşüktür. Örneğin, 
2011 Belediye Meclisi seçimlerinde, yabancı seçmenlerin 
katılım oranı % 25 iken, genel katılım % 35,7’dir.

Cenevre Belediyesi, kent sakinlerini siyasi haklarından daha 
fazla yararlanmaya teşvik etmek için, Kasım 2014’te “Yurt-
taşlığını Cenevre’de Yaşa” (Vivre sa citoyenneté à Genève) 
adlı proje kapsamında Université Populaire Albanaise ile 
bir ortaklık geliştirmiştir. Proje, Belediye Meclisi toplandı-
ğı sırada belediye binasını ziyaret etmenin yanı sıra, Palais 
Eynard’da, farklı partilerin temsilcilerinin de bulunduğu 
iki bilgilendirme oturumunu kapsamaktadır. Proje kap-

samında, siyasi hakların ve diğer katılım biçimlerinin 
içeriği ve kullanımı konusunda düzenlenen oturumlar, 
belediyeyle işbirliği içinde organize edilmekte ve aktif 
yurttaşlıkla ilgili pratik bilgiler sunmayı ve bir tartışma 
forumu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Oylama si-
mülasyonu atölyelerinde, katılımcılar oy vermeyle ilgi-
li materyalleri kullanarak siyasi haklarını uygulamaya 
dökme pratiği edinmektedir. Ayrıca, Cenevre’de aktif 
yurttaşlığı kullanma imkanlarını daha iyi bilen yabancı 
katılımcılarla birlikte resmi olmayan, dostane “kafe soh-
betleri” düzenlenmektedir.

Belediye idaresi ayrıca, “Belediyem, Siyasi Haklarım: Yurt-
taşlığı Daha İyi Anlama Rehberi” (Ma commune, mes 
droits politiques: un guide pour mieux comprendre la 
citoyenneté) başlıklı indirilebilir bir broşür yayınlamış ve 
broşürün, 2015 yılında ilk kez oy kullanacak olan yaban-
cılara gönderimi sağlanmıştır. Bu girişim, Mart 2014’te 
Belediye Meclisi tarafından onaylanan “Yabancıların En-
tegrasyonunu Teşvik Etmede Öncü Cenevre Belediyesi “ 
hareketinin ardından gerçekleştirilmiştir.

Oylamaya teşvik etmenin yanı sıra, Cenevre Belediyesi, 
yenilikçi katılımcı demokrasi mekanizmaları aracılığıyla 
kent sakinlerinin katılımını ve aktif yurttaşlığını önem-
semekte ve desteklemektedir. Bu kapsamda, Sosyal 
Uyum ve Dayanışma Birimi, herkesin yaşadığı alandaki 
yaşam kalitesini iyileştirmesi için Mahalle Sözleşmesi’ni 
ve Cenevre sakinlerinin seçilmişlerle bir araya gelmele-
rini sağlayan Mahalle Buluşmaları’nı koordine etmekte-
dir. 

• Ayrımcılığın Önlenmesi

Belediyenin çeşitlilik politikasının “Ayrımcılıkla Mücadele” 
ekseninden sorumlu Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent 
Birimi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük te-
malarıyla ilgili çalışmalar yürüten çeşitli girişimleri des-
teklemektedir.

1
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Irkçılığa Karşı Danışma Merkezi (Centre Ecoute contre le 
racisme): Danışma Merkezi, Uluslararası Irkçılık Haftası 
vesilesiyle Mart 2014’te açılmıştır. Gündem 21 - Sür-
dürülebilir Kent Birimi, Cenevre Kantonu Yabancıların 
Entegrasyonu Bürosu ve İsviçre Konfederasyonu Irk-
çılıkla Mücadele Birimi tarafından desteklenmektedir. 
Faaliyetleri devletten bağımsız olan merkez, ırkçı ey-
lemlerin veya etnik kökene, ten rengine, milliyete, dine 
ve göçmenlik durumuna  bağlı ayrımcı uygulamaların 
mağdur veya tanıklarına destek vermektedir. Bu ücret-
siz ve gizli destek; danışmanlık, arabuluculuk, rehber-
lik ve yasal desteklerden oluşmaktadır. 

İsviçre Göçmen Haklarını Savunma Merkezi (Centre suis-
se pour la défense des droits des migrants): Gündem 
21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, amacı uluslararası öl-
çekte İsviçre’deki göçmenlerin temel haklarına saygıyı 
teşvik etmek olan İsviçre Göçmen Haklarını Savunma 
Merkezi’ni desteklemektedir. Merkez, yapılan başvuru-
ları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımakta ve 
bireylere olduğu kadar, hukukçulara ve derneklere de 
hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

• Cinsiyet Eşitliği Politikası 

Cinsiyet eşitliğini politik bir öncelik haline getirmiş olan 
Cenevre Belediyesi, toplumsal cinsiyet kalıpları ve 
eşitsizliklerin yeniden üretilmesiyle mücadele etmeyi 
amaçlamaktadır. Belediyenin eşitlik politikası iki ta-
mamlayıcı bileşen etrafında şekillendirilmiştir: (1) be-
lediye idaresinde eşitliğin sağlanması ve (2) halk ara-
sındaki eylemlerde eşitliğin teşvik edilmesi. 

Cenevre Belediyesi, insan kaynakları politikasında eşitli-
ğe büyük önem vermektedir. Örnek bir işveren olmayı 
hedefleyen belediye, belediye idaresinde kadın ve er-
kekler arasındaki eşitliğin sağlanması adına bir yönet-
melik kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları Departmanı, 
bu yönetmeliğin uygulanmasını, takibini ve değerlen-

dirmesini sağlamaktadır ve her yıl cinsiyet eşitliği-
nin niceliksel ve niteliksel gelişimi üzerine bir rapor 
hazırlamaktadır.

Halk arasındaki eylemlerde eşitliğin teşvik edilmesi, 
Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi’nin Eşitlik- 
Çeşitlilik Bölümü tarafından yönetilmekte ve çeşitli 
başlıkları içermektedir:

Yurttaşlara Farkındalık Kazandırma: Cinsiyet kalıpla-
rının ortadan kaldırılmasını ve eşitliği destekleyen 
eylemler, her yıl 8 Mart (Dünya Kadınlar Günü), 14 
Haziran (Federal Anayasa’ya Eşitlik İlkesinin Dahil 
Edilmesi) ve 25 Kasım (Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü) gibi önemli tarihler etrafında 
gelişmektedir. Eşitliği destekleyen bütün bu ey-
lemlerde, belediye, Cenevre’deki kurum, kuruluş 
ve derneklerle işbirliği halinde hareket etmekte ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği ile kültürel çeşitlilik, cin-
sel yönelim ve cinsel kimlik gibi diğer konular ara-
sındaki kesişmeleri de yansıtmaya çalışmaktadır.

Cenevre Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıy-
la, klişelerden uzak cinsiyet eşitliği konusunda öz-
gün bir bakış açısı sunmak amacıyla her yıl “Eşitlik 
Haftası” düzenlemektedir. Etkinlik kapsamında, 
basmakalıp olmayan, kapsayıcı okuma parçalarını 
içeren bir eşitlik bibliyografyası Gündem 21-Sür-
dürülebilir Kent Birimi ve belediye kütüphaneleri 
tarafından yayınlanmaktadır. Ayrıca, kurum ve der-
neklerle bir araya gelerek kentte çeşitli faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 

  Cinsel şiddetle mücadele konusunda aktif çalışma-
lar yürüten çok sayıda dernek, Cenevre Kantonu, 
Cenevre Üniversitesi ve Cenevre Belediyesi, rıza 
kavramı konusunda bir farkındalık kampanyası 
olan “Hayır, Hayır Demektir!” Kampanyası kapsa-
mında güçlerini birleştirmiştir. Bu bilinçlendirme 
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kampanyası, Kasım 2015’te başlatılmış olup, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında her 
yıl tekrarlanmaktadır. Kampanyanın ana bileşeni, 
Cenevre sokaklarında, okullarda, üniversitelerde, 
mahalle merkezlerinde  ve daha pek çok çeşitli yer-
de yer alan, bir grup genç kadın tarafından yapılmış 
afişlerden oluşmaktadır. Afiş çalışmasıyla verilmek 
istenen mesaj; sergiler, yuvarlak masa toplantıları, 
atölyeler gibi çeşitli etkinliklerle de pekiştirilmekte-
dir. 

2008 ve 2015 arasında, Federal Anayasa’ya eşitlik il-
kesinin dahil edilmesinin yıl dönümü olan her 14 
Haziran’da çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme 
kampanyaları başlatılmıştır. Bu “eşitlik” kampanyası-
nın iki amacı vardır; hem cinsiyet eşitliği konusunda 
Cenevre Belediyesi’nin taahhüdünü ortaya koymak 
ve hem de bu konuda Cenevreliklere farkındalık 
kazandırmak. Her yıl farklı bir tema etrafında şekil-
lenen bu kampanyalarda, kentin her yanına temayla 
ilgili çeşitli afiş çalışmaları yerleştirilmekte ve bele-
diye personeline, yerel derneklere ve halka çeşitli 
etkinlikler sunulmaktadır.

Her yıl Kasım ayının ikinci Perşembe günü düzenlenen 
“Futur en tous gendre” (Herkes İçin Gelecek) günü, 
kız ve erkek çocuklarının mesleki anlamda ufuklarını 
genişletmelerine imkan tanımaktadır. Eskiden “Kız-
lar Günü” olarak bilinen “Herkes İçin Gelecek “ günü 
2001 yılından beri pek çok kantonda gerçekleşen 
kantonlar arası bir projedir. Etkinlik, gençlere, önyar-
gılar ve basmakalıp düşünceler olmaksızın, kendile-
rini profesyonel dünyada yansıtmalarında, meslek 
seçimlerini düşünmelerinde ve kendi geleceklerini 
hayal etmelerinde yardımcı olmaktır. Uzun yıllardır 
Cenevre Belediyesi’de “Herkes İçin Gelecek “ günü-
ne katılmaktadır. Ayrıca, bu özel gün kapsamında, 
Cenevre Belediyesi, kendi çalışanlarının çocuklarına, 

mesleklerini keşfetmeye yönelik çeşitli etkinlikler 
ve atölyeler düzenlenmektedir.

Eşitlik Konusunda Belediye Birimlerinin Entegras-
yonu: Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, 
belediye politikasın uygulamaktan sorumlu diğer 
idari birimlerle, cinsiyet eşitliği konusunda işbirlik-
leri geliştirmektedir. Projeler, özellikle Spor Birimi, 
Erken Çocukluk Birimi, Gençlik Birimi ve belediye 
kütüphaneleri ile ortaklaşa yürütülmektedir.

Sivil Toplum Örgütlerine Destek: Cenevre Beledi-
yesi, kadın- erkek arasındaki eşitliği desteklemek 
amacıyla projeler geliştiren sivil toplum örgütleri-
ne mali ve lojistik destek sağlamaktadır.

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Ağlar ile Bağlantılar: 
Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, eşitlik 
konusundaki temsilcilerin yer aldığı İsviçre Konfe-
ransı oturumlarında Cenevre Belediyesi’ni temsil 
etmektedir. Ayrıca, belediye, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine olan bağlılığını uluslararası düzeyde te-
yit etmekte olup Avrupa  Yerel Yaşamda Kadın-Er-
kek Eşitliği Şartı’nın imzacısıdır.

• Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimliğe Bağlı Ayrımcıkla 
Mücadele:

Cenevre Belediyesi, eşitlik ve çeşitlilik konusunda, 
cinsel yönelim ve cinsel kimliğe bağlı ayrımcılığa 
karşı uzun yıllardan beri mücadele etmektedir. 
Cinsel yönelim ve cinsel kimliğe bağlı ayrımcılık 
konusunda Cenevre Belediyesi tarafından yürü-
tülen faaliyetler, Eylül 2012’den bu yana Gündem 
21-Sürdürülebilir Kent Birimi’nin Eşitlik-Çeşitlilik 
Birimi tarafından üstlenilmekte olup, dört ana ek-
sen etrafında düzenlenmiş durumdadır:

Sivil Toplum Örgütlerine Destek: Cenevre, LGBTİ hak-
larını savunma ve cinsel yönelim veya cinsel kim-
liğe bağlı ayrımcılıkla mücadele konusunda çok 
zengin bir sivil toplum altyapısına sahiptir. Gün-
dem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, derneklere 
finansal ve lojistik olarak destek sağlamanın yanı 
sıra projelerin oluşturulması ve takip edilmesinde 
de yardımcı olmaktadır. Cenevre Belediyesi, Ce-
nevre’de 10 Haziran 1566’da eşcinsellik suçundan 
dolayı boğulan Bartholomew Tecia’nın ve geçmiş-
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te olduğu gibi bugün de Cenevre’de ve başka yerlerde cinsel yönelimleri veya 
cinsel kimlikleri nedeniyle zulüm görenlerin anısına plaket dikilmesi, iş yerin-
deki çeşitliliğin artması konusunda forum, Cenevre’deki Ulusal Gökkuşağı Ai-
leler Konferansı ve bilgilendirme broşürü, “Herkes Mükemmeldir” (Everybody’s 
Perfect) Film Festivali ve LGBTİ gençler için acil kabul merkezi olan Le Refuge 
Genève’nin oluşturulması gibi, 2012’den bu yana, 30’u aşkın projeye destek 
vermiştir.  

Yurttaşlara Farkındalık Kazandırma: 2013’ten beri her yıl 17 Mayıs’ta, Uluslara-
rası Homofobi ve Transfobiyle Mücadele Günlü vesilesiyle, Cenevre Belediyesi, 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, gençlere destek veya işyerinde ayrımcı-
lık gibi çeşitli temalarda, halkı bilgilendirmeye yönelik afiş kampanyası başlat-
maktadır. Ayrıca, yıl boyunca, CineTransat, Uluslararası Film Festivali ve İnsan 
Hakları Forumu gibi etkinlikler çerçevesinde çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimliğe Bağlı Ayrımcıkla Mücadele Konusunda Belediye 
Birimlerinin Entegrasyonu: Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi’nin öncülü-
ğünde, tüm belediye birimleri cinsel yönelim ve cinsel kimliğe bağlı ayrımcıkla 
mücadele konusunda seferber edilmektedir. Belediye Kütüphaneleri, bu konu-
da her yıl basmakalıp olmayan okuma parçaları ve bir kültürel etkinlik haftası 
düzenlemektedir. Erken Çocukluk Birimi, gökkuşağı ailelerine karşı, her tür ebe-
venlik biçimlerini içerecek şekilde,  kapsayıcı davranmaktadır. Spor ve Gençlik 
Birimleri, her türlü spor ve eğlence aktivitelerinde ayrımcılığa karşı bir tutum 
sergilemektedir. Ayrıca Belediye Polisi, homofobik ve transfobik saldırıları daha 
iyi önleyebilmek ve LGBTİ topluluğu ile polis arasında güven oluşturmak ama-
cıyla “Homofobik Şiddet ve Azınlıkların İnsan Hakları” başlıklı dersi, belediye 
polisi adayları tarafından alınan eğitime dahil etmiştir.

Uluslararası İşbirliği: Gündem 21 - Sürdürülebilir Kent Birimi, Dayanışmacı Kent 
Cenevre Delegasyonu (Délégation Genève Ville Solidaire) öncülüğündeki işbir-
liği programı çerçevesinde, LGBTİ sorunlarıyla bağlantılı projeler geliştirilmek 
için çalışmaktadır. Kamerun, Guatemala, Peru ve Fildişi Sahili’nde tehdit altında 
LGBTİ bireylerine yardımı ve insan haklarının desteklenmesini teşvik etmekte-
dir. Ayrıca,  cinsel yönelim ve cinsel kimliğe bağlı ayrımcılıkla mücadele politika-
ları uygulayan kentleri bir araya getiren Gökkuşağı Şehirler Ağı gibi uluslararası 
programlara da dahil olmaktadır. 2015 yılında, Cenevre Belediyesi, Federal Dı-
şişleri Bakanlığı ve Cenevre Üniversitesi ile işbirliği içinde ağın yıllık toplantısına 
ev sahipliği yapmıştır. 

Cenevre Belediyesi, çeşitli hizmetler aracılığıyla, toplumsal bağları güçlendir-
meye, güvencesizlikle mücadele etmeye ve birlikte yaşama duygusunu ge-
liştirmeye katkıda bulunmakta, yereldeki eylemin önceliğine vurgu yaparak, 
hizmetlerini farklı kitlelere ve koşullara göre uyarlamaktadır.

Belediye, Sosyal Hizmet Birimi aracılığıyla, yerel sosyal hizmeti ön plana çıkar-
makta, belli koşullar doğrultusunda, çeşitli mali yardımlarda bulunmanın yanı 
sıra, üç ana hedefe ulaşmak için çeşitli eylemler hayata geçirmektedir: (1) sos-
yal ve sağlıkla ilgili sorunların üstesinden gelmek; (2) sosyal içermeyi teşvik 
etmek; (3) özellikle yaşlılar, gençler ve aileler gibi nüfusun belli kesimleri için 
bir sosyal politika geliştirmek.

 

Yerel Sosyal Politika

Kamu-sivil işbirliği içinde, Sosyal Hizmetler Birimi, Okullar Birimi, Gençlik Birimi 
ve Erken Çocukluk Birimi tarafından uygulanan Cenevre Belediyesi’nin Yerel 
Sosyal Politikası, farklı mahallelerdeki kent sakinlerinin özel ihtiyaçlarına ce-
vap vermeyi amaçlamaktadır. 

Yerel Sosyal Politika, tüm kent sakinlerine hitap etmekte olup, çocuklar, gençler 
yaşlılar, göçmenler gibi daha kırılgan gruplar bu politikanın öncelikli hedef 
kitlesini oluşturmaktadır. Belediye, bu kırılgan gruplarla ilgili olarak, ebeveyn-

Sosyal Hizmetler
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liğe destek sağlamak, çocuklar için gündüz bakım evlerinin sayısını, kalitesini 
ve çeşitliliğini artırmak, çeşitli müfredat dışı aktiviteler geliştirmek, çocuklara 
konuşma ve onları etkileyen kararlara katılım hakkı tanımak; gençlerin yaşam 
kalitesini iyileştirmek, okul ve aileyle ilgili ya da sosyal çöküntü risklerini ön-
görmek ve gençlerin imajını daha iyi hale getirmek; yaşlıların toplumsal yaşa-
ma aktif katılımını teşvik etmek, yalnızlık duygularına karşı mücadele etmek, 
bakımından sorumlu kişileri tanımak ve bilgilendirmek; kentin yeni sakinleri-
nin kültürel çeşitliliğini sahiplenmek ve ona değer vermek ve bilgiye erişimle-
rini sağlamak gibi çeşitli hedeflerle hareket etmektedir.

 Bu yerel sosyal politikanın uygulanması, Sosyal Uyum ve Dayanışma Departma-
nı’na bağlı, 4 yerel sosyal hizmet bürosu, 4 bilgilendirme noktası, 9 mahalle 
merkezi, 3 içinde revir bulunan konut ve diğer sosyal yapılara dayanmaktadır.

Yerel Sosyal Hizmet Büroları (Antennes sociales de proximité -ASP), kent sa-
kinlerinin ihtiyaçlarının dinlenmesi konusunda, hem bir başlangıç noktası 
niteliği taşımakta hem de Cenevre Belediyesi’nin yerel sosyal politikasının 
uygulanmasında ara istasyon olarak görev yapmaktadır.  Yerel Sosyal Hizmet 
Büroları, Cenevre Belediyesi’nin yerel sosyal politikasının, özellikle (1) nüfusun 
yaşlanması, (2) toplumsal çatlakları önleme ve (3) sosyal içerme olmak üzere 
üç öncelik alanıyla ilgili eylemlerden sorumludur. Bürolar, ayrıca, yararlı sosyal 
bilgilendirmelerde bulunmakta, kent sakinleri için buluşma yerleri sağlamak-
ta ve mahallelerde katılımcı yaklaşımları desteklemektedir. Her Yerel Sosyal 
Hizmet Bürosu, yaklaşık 50.000 kişinin yaşadığı belirli bir alan üzerinde ey-
lemlerini hayata geçirmektedir. Her Yerel Sosyal Hizmet Bürosu, bireysel ve 
kolektif sosyal çalışmalar, koruyucu sağlık önlemleri, sosyal bilgilendirmeler, 
mahalle mekanlarının yönetimi alanlarında mesleki becerilere sahip 12 kişilik 
ekiplerden oluşmaktadır. Bürolar, saha çalışmaları ve mahalle koordinasyon 
toplantılarına dayanarak, risk altındaki kişileri tespit etmek, onlara rehberlik 
etmek ve onlara yönelik özel projeler hazırlamaktan da sorumludur. 

Halk için danışma ve rehberlik yerleri olan Bilgilendirme Noktaları (Points Info),  
bireylerin ihtiyaç duyduğu tüm gerekli bilgileri sağlamaktan sorumludur. Ay-
rıca, bilgilendirmeden sonra gerçekleştirilecek olası adımlar için de destek 
sağlamaktadır. Bilgilendirme Noktaları, tüm nüfus için tasarlanmış olup yerel 
sosyal hizmet sisteminin bir parçasıdır. Bilgilendirme Noktaları personeli,  kent 
sakinlerinin, çocuklar için boş zaman aktivitelerini tanımak, bir salon kirala-
mak veya mahalle yaşamına katılmak gibi çeşitli konulardaki tüm sorularını 
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yanıtlamaya çalışmakta, idari işlemler konusunda 
zorluk yaşayanlara, resmi bir dilekçenin yazılması 
ya da bir formun doldurulması konusunda yardım-
cı olmakta ve evde yardımcıya ya da sosyal bir des-
teğe ihtiyaç duyanları da ilgili birimlere yönlendir-
mektedir. 

Mahalle Merkezleri, mahalle sakinleri, dernekler ya 
da sivil inisiyatifler için çok yönlü tesisler olup, pro-
je çağrısı çerçevesinde önerilen faaliyetleri hayata 
geçirmektedir. Kuşaklar ve kültürler arası her türlü 
buluşmaya elverişli bir donanıma sahip Mahalle 
Merkezleri; kültürel ve fiziksel aktivitelere, toplan-
tı ve boş zaman faaliyetlerine uygun alanlar, yeşil 
alanlar ve yeme-içme alanları ve oyuncak kütüp-
haneleri bulunmaktadır. Mahalle Merkezleri; yaş-
lılar için aktiviteler, bilgisayar dersleri, yaşlılar ku-
lübü toplantıları gibi mahallelilere fayda sağlayan 
bir dizi derneğe daimi olarak ev sahipliği yapmak-
tadır. Ayrıca, her 2 yılda bir, mahalle sakinlerinin, 
derneklerin ve sivil inisiyatiflerin faaliyet önerme-
leri için proje çağrısı yapılmaktadır.

Ayrıca, Cenevre Belediyesi, sağlık takibi veya hemşi-
reler tarafından verilen bakımı ve tedaviye ihtiyaç 
duyan insanlar için üç adet İçinde Revir Olan Konu-
ta sahiptir. Bu binalardaki tüm kiracılar, Sosyal Hiz-
metler Birimi ekibi tarafından sağlanan hemşirelik 
hizmetlerinden yararlanmaktadır. Hemşirelik hiz-
metleri, bireylerin, günlük hayatlarında bağımsız-
lıklarını muhafaza etmelerine ve fiziksel olanakları 
çerçevesinde sosyal hayata katılmalarına imkan 
tanımaktadır. Revirlerdeki hemşirelerin faaliyet-
leri, kısa, orta ve uzun vadede sağlık takibi, genel 
muayene, kişileri genel olarak değerlendirme ve 
ihtiyaçlarına göre yönlendirme, yardım ve destek 
bağlantısı kurma, koruyucu sağlık uygulamaları ve 
sağlık eğitimine dayanmaktadır.

Sosyal Mahalle Forumu

Sosyal Forum, bir mahallenin sakinlerinin ve dernek-
lerinin, karşı karşıya kaldıkları sosyal zorlukların 
çözümüne yönelik projelerin yapım sürecine dahil 
olmaları adına, bir araya gelip tartıştıkları ve fikir 
alışverişinde bulundukları bir etkinliktir. Forum, 
öncelikli olarak, mahallenin sosyal yapısıyla ilgili 
istatistiki verilerin sunumunu ve daha sonrasın-
da, mahallenin karşı karşıya olduğu temel sosyal 
meseleler üzerine katılımcı atölye çalışmalarını 
içermektedir. Sosyal Uyum ve Dayanışma Depart-
manı çalışanlarının yanı sıra dernek temsilcilerinin 
de yer aldığı forumda, mahalle sakinlerinin dü-
şünceleri dinlenmekte ve onlarla fikir alışverişinde 
bulunulmaktadır. Amaç, tartışmaların sonunda, 
kolayca uygulanabilecek somut eylemlere ön-
cülük etmektir. Derneklerle yakın işbirliği içinde 
hazırlanan ve yerel sosyal politikanın uygulan-
masına katkı sağlayacak katılımcı bir uygulama 
olan Sosyal Mahalle Forumu, mahalle düzeyinde 
sosyal uyumu ve dayanışmayı güçlendirmeyi he-
deflemektedir.

Bir Masa Etrafında Buluşmalar

“Bir Masa Etrafında” projesi, emekli ve toplumsal ola-
rak izole insanların, evlerine yakın bir restoranda 
öğle saatlerinde birlikte yemek yemek için buluş-
malarını sağlamaktadır. Evde bakım hizmeti veren 
Cenevre merkezli bir kurum olan IMAD tarafından 
uygulanmakta olan bu hizmet, aynı mahallede ya-
şayan yaşlıların temas kurma ve bir araya gelme 
fırsatlarını artırmaktadır.  Kanton’un çeşitli kurum-
ları ile belediyenin yerel ortakları arasındaki işbir-
liğinin ürünü olan proje, Sosyal Uyum ve Dayanış-
ma Departmanı tarafından ortaya koyulan yerel 
sosyal politikanın bir parçasıdır. Proje, yaşlıların, 
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mahallelerindeki diğer akranlarıyla tanışmalarını ve onlarla etkileşimde bu-
lunmalarını sağlayarak yaşlıların toplumsal olarak izole olmasını engellemeye 
yardımcı olmaktadır. Projeye dahil olan restoranlar, Pazartesi’den Cuma’ya 12: 
15-14:00 saatleri arasında, belirli sayıdaki emekli kişi için bir masa ayırmakta 
ve bu kişiler, restoranda, kendilerini iyi hissetmeleri ve gruba entegrasyonları 
konusunda yardımcı olacak gönüllü bir refakatçi tarafından karşılanmaktadır. 
Yemeğin bedeli, IMAD tarafından eve teslim edilen yemekle aynıdır ve her bi-
reyin gelirine göre fatura edilmektedir.

 

Grottes-Beaulieu Yaşlılar Forumu

Grottes-Beaulieu Yaşlılar Forumu, mahalledeki yaşlıların, belirli aralıklarla, dostça 
bir ortamda buluşmasını ve seçtikleri bir temayı tartışmasını sağlamaktadır. 
Grottes, Beaulieu, Prairie et Saint-Gervais mahallelerinin yaşlılarıyla birlikte 
herkes açık olarak düzenlenen forum, yaşlıların bir araya gelerek kahve ve 
kruvasan eşliğinde fikir alışverişinde bulunmalarına ve onlar tarafından seçi-
len bir tema etrafında tartışma yürütmelerine olanak tanımaktadır. Forumlar, 
Perşembe sabahları saat 9.30 ile 11.00 arasında olmak üzere yılda 4 kez ya-
pılmaktadır. Kasım 2009’dan beri yapılmakta olan forum, yaşlıların fikirlerine 
değer verme ve sivil katılımlarını desteklemenin yanı sıra, karşılaşabilecekleri 
zorluklar hakkında mevcut destek mekanizmalarıyla ilgili bilgi vererek sosyal 
kırılmaların da önlenmesine yardımcı olmaktadır.

 

Yaşlılar İçin Sıcak Hava Planı

Sıcak havaların yaşlılar için, özellikle de bir sağlık hizmeti sağlayıcısı ile düzenli 
olarak temas kurmayanlar için tehlikeli olduğunu düşünen Cenevre Belediye-
si, her yaz, öncelikle 75 yaş üstü insanları hedef alarak, bir sıcak hava planı ha-
zırlamaktadır. 12.000 kadar yaşlı insanın ihtiyaçlarını karşılamak için IMAD’la 
ile işbirliği içinde hazırlanan plan kapsamında, yazdan önce, Cenevre’de yaşa-
yan 75 yaş üstündeki tüm yaşlılarla posta ile iletişime geçilmekte ve yaz bo-
yunca takip yapılabilmesi için Sosyal Hizmetler’e kayıt olmaları istenmektedir. 
Gönderilen mektupta, sıcaklığın yüksek olduğu havalarda, yapılması önerilen 
şeyleri hatırlatan bir broşür de yer almaktadır. Arka arkaya 3 gün boyunca, gün 
içinde sıcaklıklar 32 dereceyi aştığında ve gece 20 derecenin altına düşmedi-
ğinde, sıcak hava uyarısı tetiklenmektedir. Sıcak hava uyarısı sırasında, Sosyal 
Hizmetler Birimi personeli kayıt yaptıran kişilerle iletişime geçerek onların iyi 
olup olmadıklarından emin olmaktadır. Aksi bir durumda yakınlar ve komşu-
larla iletişime geçilmekte, herhangi bir haber alınamazsa Sosyal Hizmetler, 
eve ziyarette bulunmaları için belediye polis memurlarına haber vermektedir. 
IMAD, yaşlılarda bir  sağlık problemi belirlenmesi halinde, duruma müdahale 
etmektedir. Cenevre Belediyesi tarafından uygulanan yaşlılık politikasının bir 
parçası olan Sıcak Hava Planı, ayrıca yaşlıların izole olma durumlarını da ta-
nımlayarak, onları Sosyal Hizmetler tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetlere 
daha iyi entegre etmeye de imkan tanımaktadır.
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Sosyal Değiş Tokuş

Sosyal Değiş Tokuş, karşılıklı yardım ve destek ama-
cıyla, aynı mahallede yaşayan sakinler ve yerel 
ortaklar arasında hizmet, bilgi ve birikim takası ya-
pılmasına imkan tanıyan bir projedir. Dayanışma 
üzerine kurulu olan insan ilişkilerini merkezine alan 
bu proje kapsamında, Yerel Sosyal Hizmet Büroları, 
her mahallede, hem kent sakinleri ve sivil inisiya-
tifler hem de kurumlar ve derneklerden gelen arz 
ve talepleri listelemekte, bunlar arasında gerekli 
bağlantıları kurarak kişileri ve kurumları koordine 
etmektedir. Bireysel bir destek veya ek bir yardım 
arayışında olanlar, mahallenin bağlı olduğu Yerel 
Sosyal Hizmet Bürosu aracılığıyla mahalle gönül-
lüleri ile iletişime geçmektedir. Yerel Sosyal Hizmet 
Bürosu,  Fransızca veya yabancı bir dilde sohbet et-
mek, bilgisayarla ilgili bir sorunu çözmek, yaşlı veya 
engelli birinin dolaşmasına eşlik etmek, tek seferlik 
(mahalle etkinlikleri) veya uzun soluklu mahalle 
projeler için destek vermek gibi çeşitli konularda 
yardımcı olacak mahalle gönüllüleri için çağrı yap-
maktadır.

Mahalle Merkezlerinde Proje Çağrısı

Her iki yılda bir, Cenevre Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Birimi, bir veya daha fazla mahalle merkezinde kâr 
amacı gütmeyen bir etkinlik hayata geçirmek iste-
yen herhangi bir kişi, kolektif veya derneğe yönelik 
proje çağrısına çıkmaktadır. Proje çağrısı, Cenevre 
Belediyesi’nin her yaştan sakinine açık olan bir et-
kinlik yarışmasıdır. Herkese hitap eden ve belediye-
nin Yerel Sosyal Politikası ile ilişkili olan proje öne-
rilerinden seçilenler, dokuz mahalle merkezinin bir 
veya daha fazlasında projelerini hayata geçirmekte, 
mahalle merkezindeki bir odayı kamusal bir yarar 
sağlama karşılığında 2 yıl boyunca ücretsiz olarak 

kullanabilmektedir. Mahalle merkezlerindeki 
proje  çağrısı sayesinde, kent sakinleri evlerine 
yakın çokkültürlü ve nesiller arası etkinliklerden 
faydalanabilmektedir. Seçilen etkinlikler aynı 
zamanda sosyal bağlar oluşturmak ve herkesin 
mahalle yaşamına katılmasına imkan tanımak 
adına önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır. 
Proje çağrısı uygulaması, 2007’de başlamıştır. 
2017-2019 arasını kapsayan son  proje çağrısı 
sırasında 60’tan fazla mahalle sakini, kolektif 
veya dernek tarafından önerilen 200’den fazla 
etkinlik sunulmuştur.

Fransızca Konuşma Grubu

Göçmenler, çocuklarına ev ödevlerinde yardım 
ederken veya evraklarını tamamlarken genel-
likle dil engeli ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Ana dili Fransızca olmayan kişilerin sözlü Fran-
sızcalarını geliştirmelerine imkan sağlamak 
adına, İsviçre Konfederasyonu, Cenevre Kan-
tonu Yabancıların Entegrasyonu Bürosu (BIE), 
bir meslek yüksekokulu olan Cenevre Emek 

Üniversitesi (Université Ouvrière de Genève - UOG) 
ve Cenevre  Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi ile 
belediye kütüphaneleri, işbirliği halinde, Fransızca 
entegrasyon kurslarını hayata geçirmiştir. Bu ücret-
siz dil kursları, Fransızca sözlü anlatım yeteneğini 
geliştirirken, aynı zamanda aynı mahallede yaşayan 
sakinlerin bir araya gelmesini de kolaylaştırmakta-
dır.

Anneler Okulu

“Anneler Okulu”, ana dili Fransızca olmayan annelerin, 
çocukları okulda olduğu sırada, Fransızca dersleri 
almalarını sağlamaktadır. Cenevre Belediyesi ve 
Cenevre Kantonu işbirliğinde, öncelikle göçmen 
anneler için tasarlanan bu kurslar, hem öğrencile-
rinin dil becerilerinin gelişmesini sağlamakta hem 
de toplumsal entegrasyonlarını ve aile bağlarını 
güçlendirmelerine imkan tanımaktadır. Fransızca 
dersleri, mümkün olduğunca fazla annenin katılı-
mını sağlamak adına, okul saatlerinde  gerçekleş-
mekte ve okul öncesi çocuklar için de kreş hizmeti 
verilmektedir. “Anneler Okulu” kursları, karşılıklı bir 
değiş-tokuş mantığına dayalı olarak çalışmakta, 
anneler, aldıkları derslerin karşılığı olarak ayda bir 
okul için yemek yapmakta ve öğretmenler bu ye-
meklere davet edilmektedir. Böylece anneler ve 
okul arasındaki iletişimi güçlendirmek de mümkün 
olmaktadır. Sosyal Uyum ve Dayanışma Departma-
nı tarafından yönetilen Yerel Sosyal Politika’nın bir 
parçası olan bu proje, göçmen kadınların mahalle 
yaşamına sosyal katılımını da teşvik etmektedir. Ay-
rıca, kaynaklara ve bilgiye erişimlerini kolaylaştıra-
rak toplumsal kırılmalarla mücadele konusunda da 
yardımcı olmaktadır.
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Gençler İçin Yerel Sosyal Politika

15 ila 25 yaş arasındaki gençler şehir nüfusunun % 14’ünü temsil etmekte ve bu 
yaş grubu son derece rekabetçi olan işgücü piyasasına dahil olmak gibi birçok 
zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır. Gençler İçin Yerel Sosyal Politika, Gençlik 
Birimi’nin, gençlerle fikir alışverişinde bulunmayı öncelikli hale getirme, marji-
nalleşmelerinin önüne geçme, onları yeniden kamusal alana dahil eden çeşitli 
yerler ve projeler sayesinde özerk ve sorumlu hale getirerek yurttaşlık duygu-
larını geliştirme, ilgili kurum ve derneklerle işbirliği halinde gençlerle birlikte 
projeler hayata geçirme gibi temel görevlerini esas almaktadır.

Gençler İçin Yerel Sosyal Politika; üç temel amaç doğrultusunda hareket etmek-
tedir:  (1) 15 ila 25 yaşlarındaki gençlerin, onlara uygun kamusal alanlara eri-
şimlerini sağlayarak ve onlar için kontrollü özgürlük alanları oluşturarak çevre-
lerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmek, (2) Okul, aile ya da toplumsal anlamda 
olası risklerin yanı sıra dışlanmaya ve kendini dışlanma neden olan mekaniz-
maların önüne geçmek ve savunmasız gençlere destek olmak, (3) Gençlerin 
projelerini destekleyerek ve özgürleşmelerine yardım ederek  kamusal  imaj-
larını geliştirmek ve onları güçlendirmek. Bunu yaparken, gençlerin kent ha-
yatına katılımını arttırmak.

Ayrıca kurum dışında Cenevre Belediyesi’ni temsil eden alandaki sosyal hizmet 
uzmanları (travailleuses et travailleurs sociaux hors murs) gençler ve kurum-
lar arasında arabuluculuk yapmaktadır. Alandaki sosyal hizmet uzmanları, 
mahallelerde kolektif ve toplumsal eylemlerin başlatılması ve teşvik edilmesi 
görevini üstlenmektedir. Gençlerin yoğun olduğu yerlerde ve dezavantaj-
lı bölgelerde yer alan ekip, sokaktaki enformel mevcudiyetiyle, önleme, ku-
rumlarla bağlantı, eğitim desteği, diyaloğu, fikir alışverişini ve entegrasyonu 
teşvik etme, daha uyumlu bir toplumsal yaşam gibi hedeflerle çalışmalarını 
yürütmektedir.

Gençler için ve gençlerle birlikte birçok aktiviteyi hayata geçiren Mahalle Evleri 
de, yerel sosyal politikanın ayrıcalıklı ortaklarıdır.

• Cenevre Belediyesi 17 Mahalle Evi ile işbirliği yapmaktadır. Bu yapılar, her ma-
hallede sosyo-kültürel faaliyetler geliştiren gönüllü derneklerden ve birçok 
profesyonelden oluşmaktadır. Mahalle evleri çeşitli aktiviteler, mahalle par-
tileri, kurs ve atölyeler, tematik etkinlikler gerçekleştirmekte, aynı zamanda 
mahalle sakinleri için bilgi edinme ve danışma yerleri olarak çalışmaktadır. 

Mahalle evlerinde, gençler için sokak dansları, gösteriler, gezi ve spor kamp-
ları ve pek çok boş zaman etkinliği yer almkatadır. Cenevre Belediyesi, ilgili 
derneklerin kullanabileceği alanı sağlamakta ve kolaylaştırıcıların maaşlarının 
bir kısmını ödemek, işletme maliyetine ortak olmak ve belirli projeler için bir 
kereye mahsus mali destek vermek suretiyle Mahalle Evleri’ni sübvanse et-
mektedir. Sosyo-Kültürel Etkinlik Vakfı (FASe) Cenevre Kantonu’ndaki tüm ma-
halle evlerinin kolaylaştırıcı ve eğitmenlerinin yasal işvereni konumundadır.

• Gençler İçin Buluşma ve Aktivite Merkezi (Espace ATB), çeşitli etkinlikleri ve 
tamir atölyeleri ile gençleri kendine çeken samimi ve özgün bir buluşma yeri-
dir. Cenevre Sosyo-Kültürel Etkinlik Vakfı’na (FASe) bağlı olarak çalışan Espace 
ATB, 12 ila 25 yaşları arasındaki gençlerin, gönüllüler ve profesyonellerden 
oluşan bir ekip eşliğinde birçok faaliyeti gerçekleştirmesine imakn yanımak-
tadır. Merkezde, bisiklet, scooter veya motosiklet onarımı ve bakımı yapmak 
için tamir atölyeleri düzenlenmektir. Zemin katta bulunan çok amaçlı odada, 
bir oyun alanı, internet erişimli bir bilgisayar köşesi ve farklı mutfak dene-
yimlerinin ortaya koyulduğu bir mutfak yer almaktadır. Ev ödevi yapma, öz-
geçmiş ve motivasyon mektubu yazma konusunda destek sunan etkinlikler 
eğitmenler ve kolaylaştırıcılar tarafından koordine edilmektedir. Merkez; fut-
bol, kayak, ağaç tırmanışı, balıkçılık, yürüyüş ve doğa gezisi  gibi yıl boyunca 
çeşitli sportif ve rekreasyonel aktiviteler düzenlenmektedir.

• 2005 yılından beri, Cenevre Berlediyesi, Prim’Art – Genç Sanatçıların Segileri’ni 
organize etmekte ve genç yeteneklerin sanatsal çalışmalarını özel bir sergi 
alanında sergilemelerine imkan tanımkatadır. Prim’Art, genç sanatçıların ken-
dilerini sanatsal olarak kentsel alanda ifade etmelerini desteklemeyi, kentsel 
sanat evrenini keşfetmesi için halkın tamamına fırsat tanımayı, genç sanatçı-
lar ve halk arasında kuşaklararası bir bağ oluşturmayı ve gençler, dernekler 
ve mevcut kurumlarla yakın işbirliği içinde çeşitli sergilerin organizasyonunu 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Prim’Art projesine ilgi duyan genç sanatçıların 
ve çalışmalarını sergileyebilecekleri yerlerin belirlenmesinden alandaki sos-
yal hizmet uzmanları sorumludur.

• Cenevre Belediyesi, sokaklarda grafitilerin yer almasını desteklemekte ve 
genç sanatçılara, grafiti ve mural uygulamalrını gerçekleştirmeleri için gerekli 
alanı sunarak,  çeşitli murallar sipariş ederek ve festivaller düzenleyerek onları 
teşvik etmektedir. Cenevre Belediyesi, alandaki sosyal hizmet uzmanları ara-
cılığıyla, mahallelerdeki genç grafiti sanatçılarını ve çalışmalarını uygulayabi-
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lecekleri yüzeyleri belirlemektedir. Projenin tüm paydaşlar tarafından kabul 
edilmesinden sonra, mural ve grafiti çalışmaları, gençlerin yanı sıra dernekler 
ve kent sakinleri gibi mahallenin diğer aktörleri de dahil edilerek gerçekleş-
tirilmektedir. Cenevre Belediyesi, kentteki grafiti kültürünün gelişmesi ve bir 
ifade alanının oluşması için uzun yıllardır çalışmaktadır. Bu sanatsal ifade bi-
çimini aktif olarak destekleyerek halkın bu kültürü daha iyi anlamasına da izin 
vermektedir.

• Cenevre Belediyesi, her yıl kültür alanında (fotoğraf, çizgi roman, görsel sa-
natlar, çağdaş müzik, vb.) çeşitli burslar vermektedir. Bunların büyük çoğun-
luğu özellikle profesyonellere yöneliktir.

Cenevre’de Erken Çocukluk Politikası

1986’dan beri Erken Çocukluk Birimi tarafından yürütülen erken çocukluk po-
litikası, annenin doğum izninin bitiminden zorunlu okul çağına kadar tüm 
çocukları kapsamaktadır. Cenevre Belediyesi için erken çocukluk dönemi 
öncelikli bir konumda bulunmakta, kadınların iş hayatındaki mevcudiyetle-
rinin artması, eğitim uygulamalarının gelişmesi ve aile yapılarının dönüşmesi 
adına, bu döneme, toplumsal gelişme ve değişimin merkezi olarak bakılmak-
tadır. 2002 yılında kurulan Erken Çocukluk Bilgi Ofisi, Cenevre Belediyesi’nin 
erkek çocukluk politikasını, belediye tarafından sübvanse edilen çocuk bakım 
merkezleri aracılığıyla uygulanmasından sorumlu olup, ebeveyleri kentteki 
mevcut çocuk bakım hizmetleri ile ilgili bilgilendirmekte ve gerekli kayıtları 
yapmaktadır. 

Cenevre Belediyesi tarafından sübvanse edilen çocuk bakım merkezleri, saat, 
çocuğun yaşı ve bakım süresi konusunda farklı ihtiyaç türlerine göre birkaç 
kategoride sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, Cenevre kentinde çocuklara yönelik 
kültürel ve sanatsal etkinlik merkezleri de bulunmaktadır.

• Kreşler ve Gündüz Bakım Merkezleri, 16 hafta ile 4 yaş arasındaki çocukların 
düzenli bakımlarını sağlamkatadır. Yarı zamanlı veya tam zamanlı seçenekleri 
bulunmaktadır. Cenevre kentinde farklı mahallelerde yer alan 55 kreş ve gün-
düz bakımevi bulunmaktadır.

• Anaokulları, öğle yemeği olmadan yarım gün çocuklara düzenli bakım hiz-
meti sunan yerlerdir. Asıl amacı, 2-4 yaş arası çocuklara birlikte yaşama ve 
birlikte oynama pratiğini aşılamaktır. Cenevre Belediyesi’ne ait 17 anaokulu 
bulunmaktadır.

• Eko-kreş, 2 buçuk yaşından okul çağına kadar olan çocuklar için doğanın için-
de bir düzenli eğitim desteği sunmaktadır. Ormanın içinde yer alan ve eğitim 
ekibi ve ebeveyler tarafından inşa edilmiş olan Eveil Ekolojik Kreşi’nde, ço-
cuklar, her gün şarkılar söylemekte, ateş yakmakta, doğal ahşaptan yapılmış 
kulübelerde uyumakta ve mevsimsel ve iklimsel değişimlerle birlikte gelişen 
doğanın birçok yönünü deneyimlemekte ve keşfetmektedir.

• Oyun alanları, 15 aydan okul çağına kadar olan çocuklara yönelik olup, sürekli 
bir bakım ihtiyacı duymayan ebeveyler için tasarlanmıştır. Katılım haftada 3 
gün ile sınırlıdır ve çocuklar oyun alanına 3 saatliğine gidebilirler. Eğitimciler 
her çocuğun yaşına uyarlanmış yaratıcı aktiviteler, müzik, haraket, birlikte za-
man geçirme gibi eğitsel etkinlikler düzenlemektedir.

• Cenevre Etnografya Müzesi’nin eski ek binasında 3 Ekim 2015 tarihinde açı-
lan Yaratıcılık Merkezi (Maison de la Créativité), 6 yaşından küçük tüm çocuk-
ları ve ailelerini, çocuk uzmanlarını, kentin sanatçılarını ve kültürel aktörlerini 
ağırlamaktadır. Merkez, isminin de belirttiği gibi, çocukların yaratacı yönlerini 
açığa çıkarmayı ve gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Aileler, ço-
cuk bakım evleri (kreşler, mahalle evleri, yaygın eğitim kurumları vb.) ve kül-
türel kurumlar (müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar vb.) için bir buluşma ve fikir 
alışverişi yeri olan merkezde, çocuklar için, geri dönüşüm atölyeleri, yaratıcı 
oyunlar, sanatçı buluşmaları, doğa gezileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlen-
mektedir.

• Kültürel ve dilsel çeşitliliğe sahip bir kent olan Cenevre’de, Fransızca’yı bir 
entegrasyon dili olarak öğrenme ihtiyacını göz ardı etmeden, erken yaştan 
itibaren tüm dillere açık olmayı teşvik etmektedir. Erken Çocukluk Birimi’nin 
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“Tüm Dillere Açık Ol” (Eveil aux langues) projesi 
kapsamında, tüm diller aynı hassasiyet ve ilgiyle 
karşılanmaktadır. Çocukların ve ailelerinin ilk dil-
leri tanınmakta, bu da her birinin kimliksel olu-
şumunu ve diğer dilleri öğrenebilmesini destek-
lemektedir. Çocukların yaşlarına göre uyarlanmış 
aktiviteler, ortak dil olan Fransızca’nın özel ro-
lünü vurgulamakta ve küçük çocukların diğer 
dillere olan ilgilerini de geliştirmektedir. “Tüm 
Dillere Açık Ol”, küçük çocuklara, çok dilliliği, 
içinde yaşadıkları toplumda sıradan bir durum 
olarak düşünmeye alışmaları için çeşitli eğlence 
etkinlikleri sunmaktadır. Bu etkinlikler 6 gruba 
ayrılmaktadır: (1) Afişler, çok dilli dökümanlar 
ve çeşitli araçlarla dillerin görünür hale gelmesi, 
(2) Çeşitli dillerden şarkılar, tekerlemeler, hayvan 
sesleri ile farklı dillere kulağın aşina olması, (3) 
Çocukların farklı dillerdeki şarkıları yavaş yavaş 
tanıyarak söylemeye başlaması, (4) İki dilli hika-
ye kitapları, oyun kartları, jestler, çeşitli ilüstras-
yonlarla hikayeler anlatılması, (5) Dillerin yazıla-
rak öğrenmesi ve (6) Farklı dillerdeki kitaplar ve 
CD’lerle, çocuklar, ebeveynler ve erken çocukluk 
dönemi kurumları arasında dilin dolaşımının 
sağlanması.

• Cenevre kentinde tüm çocuk bakım kurumları 
özel ihtiyaçları olan çocukları ağırlayabilmek-
tedir. Bu bütünleşme politikası tüm çocukların 
gelişimini desteklemekte, farklılığa saygı duy-
mayı öğrenmelerine imkan tanımaktadır. 1994 
yılından beri Ensemble Anaokulu, mahalledeki 
çocuklarla çeşitli engelli veya gelişimsel sorun-
ları olan çocukları bir arada kabul etmektedir. 
Cenevre’de bu bakım, “sıradan” çocukların, özel 
ihtiyaçları olan çocuklarla aynı şekilde, onların 
engellerine ve yapabilirliklerine göre uyarlanmış 

etkinliklere katılmalarına imkan tanımaktadır. 
Ensemble Anaokulu personeli, uzman eğitimci-
lerden, erken çocukluk dönemi eğitimcilerinden, 
psikologlardan ve konuşma terapistlerinden 
oluşmaktadır. Bu ekip bireyselleştirilmiş eğitim 
projelerinin günlük olarak uygulanmasını sağla-
maktadır.

• Cenevre kentinde, birçok çocuk bakım tesisi, 
çeşitli faaliyetlerle, kuşaklararası sosyal bağlar 
kurulması için çaba harcamaktadır. Düzenli ve 
sürekli olan bu etkinlikler herkesin birbirini ta-
nımasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu 
buluşmalar sırasında, hafif jimnastik hareketleri, 
hikaye anlatımı  atölyeleri, park gezileri, birlikte 
yenilen yemekler ve ortak partiler; resim yapma 
ve yapılan işin sergilenmesi gibi çeşitli aktiviteler 
hayata geçirilmektedir.

• Cenevre Belediyesi tarafından desteklenen ço-
cuk bakım tesisleri, çocukların erken yaşlardan 
itibaren günlük aktivitelerinde israfı önlemek, 
geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak, su, 
elektrik gibi kaynakları tasarruflu kullanmak ve 
mevsimsel ürünleri tüketmek gibi farkındalıkla-
rını artırmaya çalışmaktadır. Çocuklar, kreşler ve 
gündüz bakım evlerinde, atıkları geri dönüştü-

rerek sınıflarını süslemekte, sürdürülebilir kalkın-
mayla ilgili temalar üzerine okumalar yapmakta, 
organik tarımdan elde edilen yiyecekleri tanımak-
tadır. 

Mahalle Sözleşmesi

2006 yılından beri kullanılmakta olan Mahalle Söz-
leşmesi, insanların günlük yaşamlarını iyileştirmek 
için müdahale etmelerini sağlayan katılımcı bir 
demokrasi aracıdır. Kent sakinleri, esnaflar ve ma-
halle dernekleri için, kendi mahallelerini geliştir-
mek amacıyla gözlem yapma, çözümler düşünme 
ve önerme noktasında birlikte çalışmalarına fırsat 
tanımaktadır. 

Belediye bir “mahalle sözleşmesi” oluşturmayı teklif 
ettiğinde öncelikle bir mahalle konferansı düzen-
lenmektedir. Bu genel meclis sırasında, İdari Kon-
sey tarafından görevlendirilen yetkililer, bu katı-
lımcı süreç çerçevesinde kent sakinleriyle birlikte 
yapılan anlaşmayla ilgili açıklama yapmaktadır. Ay-
rıca konferans vasıtasıyla, 3 -5 kişi arasında halktan 
temsilciler seçilmekte, bu temsilciler, belediyenin 
5 temsilcisinin dahil olduğu Mahalle Koordinas-
yon Komitesi’nde yer almaktadır. Koordinasyon 
Komitesi, mahalleye özgü bir tanı ortaya koymak  
ve daha sonra iyileştirmeler üzerinde düşünmek 
ve teklifler sunmak için tematik çalışma grupları 
oluşturmaktadır. Çalışma grupları, hedefler ve pro-
jeler ile ilgili bir yol haritası geliştirilmesinde görev 
almaktadır. Mahalle ile belediye yönetimi arasında 
bir bağlantı görevi gören Koordinasyon Komitesi, 
çalışmalarını yılda en az iki defa Mahalle Konferan-
sı’nda mahalleliye sunmaktadır.

Yol haritası oluşturulduktan sonra önce Mahalle Kon-
feransı’nda onaya sunulmakta, son halini aldıktan 
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sonra ise İdari Konsey’e yollanmaktadır. Tekliflerden bazıları olağan bütçesi 
üzerinden gerçekleştirilmekte, bazıları Belediye Meclisi’ne sunulanacak kre-
di talebinin konusu olmakta, diğerleri ise reddedilmektedir. İkinci durumda, 
kent sakinlerine mantıklı cevaplar verilmektedir.

Komşular Günü

Cenevre sakinleri, binaların altında, kaldırımlarda, bahçelerde ve çeşitli yerler-
de tanışmaları için bir içki ve atıştırmalık  eşliğinde bir araya gelmeye davet 
edilmektedir. Etkinliğin amacı, aynı binada veya mahallede yaşayan sakinler 
arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. Daha geniş anlamda, bir dostluk dinami-
ği oluşturmayı ve yalnızlık, kendi içine çekilme ve bireycilikle mücadele için 
komşuluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü etkinlik, tüm sa-
kinlerin bir araya gelmeleri için zaman ayırmalarına imkan tanımaktadır.

Bu etkinliğin başarısı, organizasyon inisiyatifinin sakinlerin kendilerine ait ol-
masından kaynaklanmaktadır. Cenevre Belediyesi, etkinliğin genel tanıtımını 
Yerel Sosyal Hizmet Büroları ve Bilgilendirme Noktaları aracılığıyla organize 
etmekte, davetiye kartları, afişler, t-shirtler, balonlar gibi materyallerin temini 
konusunda yardımcı olmakta ve lojistik destek sağlamaktadır. Cenevre Beledi-
yesi, bu sene 25 Mayıs’ta 15.’si düzenlenecek olan Komşular Günü için 7 farklı 
dilde afiş hazırlamakta, buna ek olarak, partinin ortaklarıyla birlikte büyük bir 
yarışma düzenlenmektedir.

Sosyal Konut

Cenevre Belediyesi,  5.300’den fazla konutun yer aldığı büyük bir konut stokuna 
sahiptir. Bu konut stokunun %90’ı sosyal konutlardan oluşmaktadır. En çok 
ihtiyacı olan kişilere ve ailelere konutların tahsis edilmesini sağlayan sosyal 
konut politikası, Cenevre Belediyesi için bir öncelik durumundadır. Kira bede-
li, konutun özelliklerine bağlı olduğu kadar kişilerin gelirine, sahip oldukları 
mülklere ve doluluk oranına göre de değişiklik göstermektedir. 2009 yılında 
Belediye Meclisi tarafından kabul edilen sosyal konutları kiralama şartlarını 
düzenleyen yönetmelik, Cenevre Belediyesi’nin Cenevre konut piyasasında-
ki erişilebilir konut kıtlığı ve toprakları üzerinde giderek artan güvencesizlik 
karşısında proaktif bir politika yürütmesini sağlamaktadır. Bu düzenleyici çer-
çeve sayesinde, Cenevre Belediyesi, ekonomik olarak zor durumda bulunan 
insanlara ve ailelere ihtiyaç ve gelirlerine uygun konut bulma imkan tanırken 
konutların sürekli işgal altında olmasının da önüne geçmektedir. 
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Zengin bir kültürel yaşama sahip Cenevre Belediyesi, bütçesinin %20’den fazlası-
nı kültüre ayırmaktadır. Kentte belediyeye ait ve özel çok sayıda müze mevcut-
tur. Botanikten arkeolojiye, reform tarihinden doğa tarihine ya da seramikten 
etnografyaya, Cenevre Belediyesi tarafından yönetilen 14 sergi alanı ve müze 
bulunmaktadır. Cenevre müzeleri (kamuya ait, sübvanse edilen ve özel) her yıl 
yaklaşık 1.200.000 ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

• Dinamik ve birleştirici “Müzeler Kenti Cenevre, Konsept ve Strateji 2015-2020”, 
Cenevre müzeleri için ortak bir referans çerçevesi sunmakta ve kültür kurum-
ları ve sanat merkezlerinin birlikte hareket etme potansiyellerini artırmakta-
dır. Bu müze politikasını desteklemek için Kültür ve Spor Dairesi, kamuya ait, 
sübvanse edilen ve özel müzelerin yöneticilerinin yılda iki kez bir araya geldiği 
ve belediyenin müze politikasında belirlenen hedeflere ulaşmak için atılacak 
somut adımları birlikte kararlaştırdıkları “Cenevre’nin Müzeleri Konferansı” 
adında bir danışma platformu oluşturmuştur.

• Cenevre Belediyesi, görsel sanatlar alanında, çağdaş üretimi desteklemek, Ce-
nevre’nin sanatsal sahnesini ve onun etkisini güçlendirmek için dinamik bir 
politika izlemekte ve çağdaş sanatın tüm biçimlerinin halka açılmasını sağla-
maktadır. Kültür ve Spor Bölümü’ne bağlı Çağdaş Sanatlar İçin Belediye Fonu 
(Fonds municipal d’art contemporain - FMAC), ikili bir amaca hizmet etmek-
tedir. Bunlardan ilki, eserlerin alınması ve bir kamu koleksiyonunun oluşturul-
ması yöntemiyle, Cenevre’de aktif sanatçıları tanıtmak ve desteklemektir. İkin-
cisi, kamusal alanda sanatın varlığını geliştirmek ve değerini artırmaktır. Yıllar 
içinde genişletilmiş olan bu ikili amaç, FMAC’ın (1997 yılına kadar Dekorasyon 
Fonu olarak anılmıştır) oluşturulmasını kabul eden 1950 tarihli kararnameye 
dâhil edilmiştir. Nitekim yaklaşık altmış beş yıl boyunca, kamusal alanda aktif 
bir strateji izleyen Cenevre Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Fonu aracılığıyla, mi-
mari ve kentsel alanda, tüm kuşakları ve uygulamaları birleştirerek sanatsal 
deneyimlerin ve yaklaşımların çeşitliğini yücelten, yaklaşık 290 sanatsal mü-
dahalede bulunmuştur. 2001 yılından bu yana Kültür Departmanı’na bağlı 
olan FMAC, sanatçıların muhatabı konumundadır ve galerilerin ve bağımsız 

Kültür - Sanat

sanat alanlarının çalışmalarına satın alma yoluyla destek sunmaktadır. Böyle-
likle, yaklaşık 2.400 eserden (resimler, kâğıt üzerinde çalışmalar, fotoğraflar, 
heykeller, enstalasyonlar, vb.) oluşan geniş bir çağdaş sanat koleksiyonunun 
oluşturulması, yönetimi ve dağıtılmasından sorumlu durumdadır.

• Çağdaş Sanat Merkezi binasında yer alan Le Commun, çağdaş sanat, perfor-
mans ve multidisipliner projeler alanında sergilerin ve etkinliklerin gerçek-
leştirildiği Cenevre Belediyesi’nin kültürel bir alanıdır. Le Commun, düzenli 
olarak, herkese açık ve ücretsiz güncel sanatla bağlantılı özgün etkinliklere ve 
sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Burada yer alan projeler, kamusal ve modü-
ler bir alanda konuşlandırılabilmektedir. Le Commun, farklı sanatsal sektörler 
arasında köprü ve bağlantılar geliştirerek sanatsal ve kültürel çeşitliliği teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır. 

• Cenevre’de çizgi romanların yükselişi, Cenevreli yazar Rodolphe Töpffer ile 
başlayan uzun soluklu bir tarihe sahiptir. Cenevre’deki yazarlar, yayınevleri, 
kitapçılar ve sanat okulları sayesinde bu miras, yıllar boyunca istikrarlı bir şe-
kilde büyümüştür. 2012 yılında Cenevre’nin UNESCO Somut Olmayan Kültü-
rel Miraslar listesine dahil olan çizgi roman geleneği, özellikle Töpffer Ödülü 
(Prix Töpffer) aracılığıyla, 1997 yılından bu yana Cenevre Belediyesi tarafından 
desteklenmektedir.  Her yıl, Töpffer Ödülleri kapsamında, Cenevreli ve ulusla-
rarası çizgi romanlar arasından en iyileri, farklı kategorilerde,  10.000 (yaklaşık 
42.500 TL) İsviçre Frangı ile ödüllendirilmektedir. 
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Dünyadaki çok taraflı işbirliklerinin merkezinde yer alan Cenevre, birçok ulusla-
rarası kuruluşa, diplomatik temsilcilere ve sivil toplum kuruluşlarına ev sahip-
liği yapmaktadır. Çokuluslu şirketlerin varlığı da Cenevre’nin ekonomik dina-
mizmine ve kozmopolitliğine katkıda bulunmaktadır.

Cenevre, aralarından Birleşmiş Milletler (United Nations [UN] / Organisation des 
Nations unies [ONU]), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee 
of the Red Cross [ICRC] / Comité international de la Croix-Rouge [CICR]), Dünya 
Ticaret Örgütü (World Trade Organization [WTO] / Organisation mondiale du 
commerce [OMC]), Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization [WHO] / 
Organisation mondiale de la santé [OMS]), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(European Organization for Nuclear Research / Conseil Européen pour la Rec-
herche Nucléaire [CERN]) gibi kuruluşların da yer aldığı 23 uluslararası kuruluş 
ve 250 sivil toplum kuruluşa ev sahipliği yapan bir şehir olarak, dünya genelin-
de en fazla uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan şehir konumundadır.

Cenevre, New York’la birlikte, dünyanın önde gelen çok taraflı diplomasi mer-
kezlerinden biridir. Cenevre’de her yıl yaklaşık 2.500 konferans ve uluslararası 
toplantı düzenlenmektedir. Bu toplantılar dünya çapında yaklaşık 205.000 
delegeyi çekmekte, yılda 4.000’den fazla devlet başkanı, hükümet başkanı, 
bakan ve yüksek rütbeli devlet memuru bu organizasyonlara katılım sağla-
maktadır. Ayrıca, bu organizasyonlarda ve sürekli görevlerde günlük yaklaşık 
30.000 çalışan görev almaktadır.

Bu toplantılar her zaman deneyim aktarımı açısından oldukça verimlidir ve ortak 
projeler kurmaya izin vermektedir. Bu projeler, sağlık, yardım hizmetleri, eko-
nomi, yönetişim, kültür ve spor gibi farklı alanları kapsamaktadır. Gazze’de bir 
arkeoloji müzesinin, Ouagadougou’da bir dokümantasyon merkezinin veya 
La Paz’da bir etnobotanik bahçenin kurulması gibi…

Cenevre Belediyesi, Uluslararası Frankofon Belediye Başkanları Birliği (AIMF), 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG), Avrupa Konse-

yi Kültürler Arası Şehirler Programı, Barış İçin Belediye Başkanları, Gökkuşağı 
Şehirler Ağı gibi pek çok uluslararası ağa dahildir. Ayrıca kalkınma ve insani 
yardım projelerini finanse etmek için uluslararası aktörler ile aktif bir işbirliği 
yapmaktadır.
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