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Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik 
Planlarında Çocuk Temalı Hedefler Ve Örgütlenme Durumları 

 
Hüsniye AKILLI 

 
Özet 

Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin çocuk temalı hedef, faaliyet ve örgütlenme 
durumlarının incelendiği bu çalışmada çocuk dostu belediyecilik anlayışından yola 
çıkılarak yerel yönetimlerin yasal görev ve sorumluluklarına yer verilmiş ve 23 
büyükşehir belediyesinin stratejik planları değerlendirilmiştir. Planlarda stratejik 
yönetim yaklaşımın temel adımlarından biri olan “Strateji Geliştirme” bölümüne 
odaklanılarak MAXQDA yazılımı aracılığıyla “çocuk” veri kodu ile tarama yapılmıştır. 
Belediyelerde 32 farklı belediye biriminin çocuk konusunda faaliyette bulunmak üzere 
sorumlu tutulduğu, belediyelerin çocuklara ilişkin çok sayıda etkinlik gerçekleştirdikleri 
ancak çocuk dostu kent kriterleri açısından eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kavramlar: Çocuk, belediye, çocuk dostu kent, stratejik plan. 

Objectives Related to Children in the Strategic Plans of Metropolitan 
Municipalities and the State of Organization. 

Abstract 

In this study strategic goals, activities and units of Turkish Metropolitan 
Municipalities in the field of children related policies were examined. within the 
framework of child friendly municipalism, legal responsibilities of local governments 
were discussed. Strategic Plans of 23 metropolitan municipalities were evaluated with a 
focused on “Strategy Development” sections which is one of the basic steps of strategic 
management approach. With MAXQDA software “child” data code was scanned. It was 
determined that 32 different municipal units were employed in delivering children 
related services. Although municipalities have many activities for children, there are 
various deficiencies in terms of child-friendly city criteria. 

 

Key Words: Child, municipality, child friendly city, strategic plan. 
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Giriş 

Bir kentin yeniden planlanması, düzenlenmesi, tüm vatandaşlar için 
yaşanabilir hale getirilmesi bunun için de kentsel politikalarla hedef ve 
stratejilerin ortaya konması bir zorunluluktur. Ülke nüfusunun yaklaşık %30’unu 
oluşturan çocukların beklentilerinin, haklarının ve varlıklarının kent mekânına, 
sosyal ve yönetsel alana yansıtılmasından sorumlu kuruluşlardan biri; 
vatandaşlara olan yakınlığı, hızlı müdahale edebilmesi ve çevrenin 
gereksinimlerini en çok/iyi bilmesi gereken kurumlardan biri olması nedeniyle 
belediyelerdir. Belediyelerin, “çocuk dostu belediye” sıfatına sahip olabilme 
farkındalık ve isteğinin arttığı son dönemde, yetişkinlere göre değişebilen farklı 
fizyolojik, psikolojik gereksinimlere ve haklara sahip olan çocuklarla ilgili yapacak 
oldukları çalışmaların ve ortaya koydukları hedeflerin içeriği ve kapsamı önem 
taşımaktadır (Oktay ve Pekküçükşen, 2017; Çakırer Özservet, 2015, s. 40).  

Yerel yönetimlerin vizyon, misyon, amaç, hedef, politika ve stratejilerine 
yer vermesi açısından stratejik planlar belediyelerle ilgili çalışmalarda 
yararlanılabilecek temel kaynaklardan biridir. Araştırmada Türkiye’deki 
büyükşehir belediyelerinin 2015-20191 yıllarını kapsayan süreç için hazırladıkları 
Stratejik Planlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çevrimiçi ortamda, Türkiye’deki 
30 büyükşehir belediyesinden 23’ünün2 stratejik planına erişilebilmiş 
olduğundan araştırma kapsamında bu belediyelerin stratejik planları 
değerlendirebilmiştir. Geniş sayıda veri ile çalışmayı kolaylaştıran MAXQDA 
yazılımından3 yararlanılarak “çocuk” veri kodu (veri parçalarını bağlamı içinde 
geri çağırarak) ve nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniği olan doküman 
incelemesi yolu ile stratejik planlar taranmıştır. Planlarda çocuk temalı hedeflere 
yer verilip verilmediği, verildiyse hangi konularda, ne düzeyde verildiği ve 
belediye bünyesindeki hangi birimlerin bu hedeflerin gerçekleştirileceği 
faaliyetler konusunda sorumlu tutulduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 
çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin hazırladıkları belirli zaman dilimini 
kapsayan bir rapor üzerinden hedef ve faaliyetlerinin incelenmesi ve yalnızca 
“çocuk” temasının işlenmiş olması bu çalışmanın yöntem, zaman ve konu 
açısından kısıtlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin 

                                                             
1  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hariç (2017-2021 yılları arasını kapsayan stratejik planı 

incelenmiştir). 
2  Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, 
Trabzon, Van. 

3  MAXQDA, metin ve multimedya formatındaki her türlü verinin sistematik olarak 
düzenlenmesine, değerlendirilmesine, analiz edilmesine, yorumlanmasına ve raporlanmasına 
yarayan, kalitatif araştırma sürecini araştırmacılar için kolaylaştıran bir Nitel Veri Analizi (NİVA) 
yazılımıdır (www. akademietik.com).  
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çocuk konusundaki faaliyetlerinin bu araştırma bulgularıyla sınırlı olmadığını 
ifade etmek gerekir.  

Yerel yönetimlerin strateji ve hedefleri doğrultusunda kentsel alanların 
çocuklar için ne kadar yaşanabilir olduğunun da ipuçlarının verileceği çalışmada 
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuk dostu belediye olgularından yola çıkılarak 
yerel yönetimlerin yasal görev ve sorumluluklarına yer verilecek ve belediyelerin 
stratejik planları değerlendirilecektir.  

 

1. Çocuk Dostu Belediyeler ve Belediyelerin Çocuklara Yönelik Hizmetleri 

Çocuk kavramına Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ilk 
maddesinde yer verilmekte, yaş ölçütüne bağlı kalınarak 18 yaşına kadar her 
insanın çocuk olduğu kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 
Sözlüğü’nde (tdk.gov.tr, 2018) çocuk kavramı; “küçük yaştaki erkek ya da kız; 
bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak; 
büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi” olmak üzere farklı biçimlerde 
tanımlanmaktadır. Kendine özgü fizyolojik ve psikolojik gereksinimleriyle yaşam 
döngüsü içinde özel bir dönemi kapsayan ve insan hayatının önemli bir 
bölümünü oluşturan çocukluk döneminin nasıl geçirildiği önem taşımaktadır. Bu 
nedenle de siyasi gelişimini sağlamış sağlıklı toplumların var olabilmesi açısından 
çocukları temel alan kentlerin oluşturulması, çocuklara yönelik kamu yararının 
gerçekleştirilmesi, politikaların geliştirilmesi ve hizmetlerin üretilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde sanayileşme, nüfus artışı, tüketim, kentleşme, trafik, yoksulluk, 
eşitsizlik, çevre kirliliği ve savaş gibi sorunlar çocukların çocuk olma ve çocuk gibi 
büyüme hakkını elinden alan başlıca sorunları oluşturmaktadır. Bu anlamda 
yerel yönetimler kentteki dezavantajlı toplumsal kesimler arasında çoğunluğu 
oluşturan çocukların sorunlarına çözüm aramak, haklarını gözetmek, kentsel 
yaşam şartlarını yakından izlemek, çocuklarla ilgili kentsel politikalar geliştirmek 
ve hizmet üretmekle sorumlu bulunmaktadır (Söyüt, 2017, s. 407). Çocukları 
temel alan kentlerin kurulmasının ana gerekçelerinden birisi öncelikle bu 
konuda hukuki bir yükümlülüğe sahip olunmasıdır. Devletler, uluslararası yasal 
düzenlemeler çerçevesinde çocukların yüksek çıkarlarını öncelikli olarak 
gözetmek, haklarını tanımak ve hayata geçirmek durumundadır. Yasal 
zorunlulukların ötesinde çocuklara öncelik verilmesinin kentteki bütün 
vatandaşların yararına olacağı düşünülmektedir. Çocukların bedensel, zihinsel, 
duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimleri o toplumu sağlıklı bir toplum haline 
getirecek, çocuklara yönelik yapılan her türlü çalışma da bu amaca hizmet 
edecektir. Türkiye’deki nüfusun yaklaşık üçte birlik dilimini oluşturan çocuk 
nüfusun toplum içinde temsiliyeti, siyasi güç unsuru olarak görülmeleri ve 
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isteklerinin kamusal alanda dikkate alınır olması siyasi gelişim için de bir adım 
olacak, katılım çalışmaları geleceğin yetişkinleri için bir okul işlevini görecektir. 
Haklarını bilerek özgüvenle yetişen bireyler ülkenin ekonomik gelişiminde de rol 
oynayacaktır (UNICEF Innocenti Araştırma, 2004). 

Çocuk dostu kent (child friendly city); kamu politikaları aracılığıyla 
çocukların haklarını yaşama geçirmeye, ihtiyaçlarını, önceliklerini yerine 
getirmeye, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayarak seslerini 
duyurmaya özen gösteren ve bu amaçla çalışmalarda bulunan bir kent veya 
yerel yönetim sistemidir (Gökmen Sivri, 2013, s. 822; Tandoğan, 2011, s. 45; 
Topsümer vd., 2009, s. 9). Çocuk dostu kent UNICEF (Innocenti Araştırma, 2004) 
tarafından “sadece çocuklar için değil tüm yurttaşlar için yüksek hayat kalitesini 
destekleyen bir strateji” olarak tanımlanmaktadır.  Birleşmiş Milletler UNICEF’in 
öncülüğünde başlayan çocuk dostu kent girişiminin uluslararası hukuki dayanağı 
olan Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 
Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe 
konulmuştur. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin imzalanması sürecine paralel 
şekilde, UNICEF bünyesinde bir grup yerel idarecinin inisiyatifiyle Çocuk 
Savunucusu Belediye Başkanları (Mayors Defenders of Children) adı altında 
birleşik toplantılar yapılmıştır. 1996 yılında Habitat II İstanbul Konferansı’ndan 
sonra çocuk dostu kentlerin kurulmasını ve hızla yaygınlaşmasını sağlamak üzere 
UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde 2000 yılında İtalya 
Floransa’da Çocuk Dostu Kentler Girişimi Sekreterliği (Initiative of Child Friendly 
Cities-CFC) kurulmuştur. Çocuk dostu kentlerin tanımlanması ve oluşturulması 
için UNICEF CFC Sekreterliği tarafından çocuk haklarının uygulamaya geçirilmesi 
için Çocuk Dostu Kent Eylem Çerçevesi oluşturulmuştur. Bu çalışmalar 
çerçevesinde ülkelerin yerel düzeydeki bazı idareleri “çocuk dostu” olma 
yönünde karar almışlardır (UNICEF Innocenti Araştırma, 2004; Topsümer vd., 
2009, s. 9). UNICEF Innocenti Araştırma Raporu’na (2004) göre Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin; “ayrımcılık yapmama (2. madde), yüksek yararı sağlama (3. 
madde), her çocuğun yaşama ve azami gelişme hakkını gözetme (6. madde), 
çocukları dinleme ve görüşlerine saygı gösterme (12. madde)” ile ilgili olmak 
üzere dört ana ilkesi çocuk dostu bir kent için atılması gereken temelleri ve bu 
konudaki projelerin hayata geçirilmesine dayanak oluşturan hükümleri 
içermektedir. Yerel yönetimlerin “çocuk dostu kent” unvanına sahip olabilmeleri 
içinse ciddi, istikrarlı, sürdürülebilir politikalar üretmesi, stratejiler geliştirmesi, 
plan ve programlar oluşturması, çocuk haklarını ve kent kararlarına çocukları da 
katmanın yollarını uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. UNICEF (Innocenti 
Araştırma, 2004) tarafından çocuk dostu kentlerin temelini oluşturan aşağıda 
yer alan dokuz adet “yapı taşı” belirlenmiştir;  
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• Çocukların Katılımının Sağlanması (Çocukların kendilerini ilgilendiren 
kararlara aktif katılımlarının sağlanması, görüşlerinin dinlenmesi ve karar 
sürecinde dikkate alınması) 

• Çocuk Dostu Yasal Çerçevenin Oluşturulması (Çocuk haklarını koruyacak 
ve yaygınlaştıracak yasal düzenlemelerin yapılması) 

• Kent Ölçeğinde Çocuk Hakları Stratejisi 

• Çocuk Hakları Birimi veya Eşgüdüm Mekanizmasının Kurulması 
(Çocukların bakış açılarını öncelikli olarak dikkate alacak daimî yerel birimlerin 
kurulması) 

• Çocuklar Üzerindeki Etkilerin Değerlendirilmesi (Yasal düzenlemelerin, 
politikaların ve uygulamaların çocuklar üzerindeki etkilerinin her aşamada 
(uygulama öncesinde, sırasında ve sonrasında) sistematik olarak ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi)  

• Çocuk Bütçesi Oluşturulması (Çocuklar için yeterli kaynağın tahsis 
edilmesi ve bütçe analizinin yapılması) 

• Çocukların Kentteki Durumuna Dair Düzenli Raporların Hazırlanması 
(Çocuklara ve haklarına dair bir durum değerlendirmesi yapılabilmesi için yeterli 
düzeyde ve düzenli bir şekilde izleme ve veri toplama çalışmasının 
gerçekleştirilmesi) 

• Çocukların Haklarının Bilinir Kılınması (Tüm yetişkinlerin ve çocukların 
çocuk hakları ile ilgili konularda bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılması) 

• Çocuklar İçin Bağımsız Savunu (Çocuk haklarını korumak ve kollamak 
üzere yapılacak çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi; çocuk 
ombudsmanı veya çocuk hakları komiserliği gibi bağımsız insan hakları 
kurumlarının kurulması). 

 

2.  Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye’de Çocuklara Yönelik Yerel 
Hizmet ve Sorumluluklar 

1950’li yıllardan itibaren belediyeler sınırlı imkân ve kaynaklarını kentsel alt 
yapı gibi mahalli nitelikteki temel hizmetler olarak görülen alanlara yöneltmiştir. 
Uzun yıllar belediyelerin çocuklara yönelik sosyal hizmet ve uygulamaları ikinci 
plana bırakılmış gibi görünse de 1984 yılında yürürlüğe giren 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu’nda çocukların yararına olacak yeşil alanların, park 
ve bahçelerin, sosyal, kültürel faaliyet tesislerinin yapılması büyükşehir 
belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır (Söyüt, 2017, s. 406). 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde vatandaşların 
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mahalli müşterek nitelikteki gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli görev ve 
sorumlulukları yüklenen belediyeler, çevresel düzenlemeler, kültür, sanat, spor, 
sağlık, eğitim ve sosyal hizmet olmak üzere geniş bir alanda çocuklara yönelik 
faaliyet göstermekte ve hizmet üretmektedir. Bu hizmetlerin yeterliliği, 
yoğunluğu, kalite ve etkinliği yerel yönetimlerin büyüklüğüne, sahip olduğu 
kaynak ve nitelikli personel durumuna göre değişebilmektedir (Aydın ve Gündüz, 
2010, s. 25). 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin v 
bendi büyükşehir belediyelerin çocuklara ilişkin hizmetlerine işaret eden temel 
hükümlerden biridir. İlgili hüküm uyarınca belediyeler “sağlık merkezleri, 
hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, 
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 
kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 
yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş 
birliği yapmakla” görevlidir. Aynı maddenin “Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet 
eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, 
kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, 
işletmek veya işlettirmek; amatör spor kulüplerine destek olmak, amatör 
takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, üstün başarı gösteren veya 
derece alan sporculara ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermekle” 
ilgili olan m bendi ise yine büyükşehir belediyelerinin çocuklara ilişkin 
görevlerinin ifade edildiği hükümler arasında değerlendirilebilir. Oktay ve 
Pekküçükşen’e göre (2017, s. 311) yerel yönetim kanunları çocuklar açısından 
değerlendirildiğinde ön plana çıkan görevlerden birisi; park ve bahçelerin 
yapılması ve yeşil alanların sağlanmasıdır. 5216 sayılı Kanun gereğince (7. 
madde/ i bendi) büyükşehir belediyeleri; “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 
olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; 
ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamakla sorumlu 
olup diğer belediyeler de 5393 sayılı Kanun (14. madde/a bendi) gereğince çevre 
sağlığı, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara ilişkin hizmetleri üstlenmekle 
yükümlüdür. Aynı maddede büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 
üzerindeki belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda 
olduğu hükmüne yer verilmektedir. Belediyelerin devlete ait her derecedeki 
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabileceği, her türlü araç, gereç 
ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabileceği; gerektiğinde, sporu teşvik etmek 
amacıyla gençlere spor malzemesi verebileceği, amatör spor kulüplerine ayni ve 
nakdî yardım yapabileceği, başarı gösterenlerin ödüllendirilebileceği dile 
getirilmektedir. 5393 sayılı Kanun’un “Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım” 
başlıklı 77. maddesinde belediyelerin; “sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet 
ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve 



Hüsniye AKILLI 

 90 

çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 
beldede dayanışma ve katılımı sağlayacağı, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 
verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 
uygulayacağı” ifade edilmektedir. Karar alma mekanizmalarında çocukların aktif 
katılımını sağlamak görevini üstlenmesi açısından kent konseylerine ilişkin 
Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi, yukarıdaki hükümlere ek olarak dâhil 
edilebilir (Oktay, Pekküçükşen, 2017, s. 313). 

Belediye Kanunları dışında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda, 
korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklardan ceza evine 
girmeyenler hakkında yerel yönetimlere sorumluluklar yüklendiği 
görülmektedir. 2005 yılına kadar yürürlükte olan 1580 sayılı Belediye 
Kanunu’nun belediyelerin görevleriyle ilgili 15. maddesinde yer verilen üç ayrı 
hüküm (18, 34 ve 48. bendi)4   çocukların korunması ile ilgili sorumlulukları 
kapsamaktadır.  Yerel yönetimler tarafından yerine getirilecek sorumluluklar 
suçun ortaya çıkmasına neden olan koşulların oluşumunu önleyici çalışmaları 
içerdiği gibi, Çocuk Koruma Kanunu’nun 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerinde 
yazılı ve suça sürüklenen veya suç mağduru çocuklara yönelik danışmanlık, 
bakım ve barınma gibi koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamayı, ayrıca 
6’ıncı maddesinde belirtildiği şekliyle korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirmeyi kapsamaktadır (Söyüt, 2017, s. 405). 
Suçların işlenmesine neden olan unsurların tespit edilmesi ve ortadan 
kaldırılması, suç işlenmesinin zorlaştırılması, caydırıcı imar planları ve fiziki 
planların yapılması, suç mağdurlarına yardım ve destek hizmetlerinin sunulması, 
ceza evinden çıkmış hükümlülerin topluma kazandırılması ve iş imkânlarına 
kavuşturulması, sokakta yaşayan, madde bağımlısı olan veya sokakta çalışan 
çocuklar ile yüksek risk grubunda bulunan mahallelerdeki çocuklara yönelik 
ortak sosyal destek projelerinin geliştirilmesi, bu çocukların ailelerine yönelik 
“suçu geçim kaynağı” olmaktan çıkaracak veya suç çetelerinin eline düşmesini 
önleyecek özel pilot projeler hayata geçirilmesi… yerel yönetimler tarafından 
üstlenilecek bu kapsamdaki hizmetler olarak sıralanabilir. Çocukların olumsuz 
alışkanlıklar edinmelerinin engellenmesi, sosyal ve kültürel gelişimlerinin olumlu 
yönde desteklenmesi, organize suç grupları tarafından istismar edilmelerinin ve 
sigara, alkol, kumar vb. kötü alışkanlıklara sürüklenmelerinin önlemesi yönünde 
önemli işlevleri olacağı düşünülen çocuk merkezlerin açılması (çocuk kulüpleri, 

                                                             
4  1580 sayılı Kanun / Madde 15;  
 18 - Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, 

kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek; 
 34 - Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelümum öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, 

yeme, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek,  
 48 - Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bunlardan garip olup çalışmayanları memleketine 

göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak. 
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sokakta çalışan çocuklar merkezi, çocuk bakım ve koruma evleri, gençlik 
merkezleri, aile danışma merkezleri gibi) yerel yönetimlerin üstlendiği hizmetler 
arasındadır. 

3. Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama 

Türk kamu yönetiminde stratejik planlamanın hukuki zeminini 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. 5018 
sayılı Kanunda (3. madde/n bendi) stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve 
uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır. Kamu idarelerinin; kalkınma 
planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili 
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlayacağı ifade edilmektedir (9. madde). 5393 ve 5216 sayılı 
Kanunlar uyarınca belediyeler de stratejik planlarını hazırlamak zorundadır. 
Belediye Kanunu’na göre stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile 
konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye 
meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000’in 
altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân 
ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye 
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (5393 sayılı Kanun, 41. 
madde). Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu Belediyeler İçin 
Stratejik Planlama Rehberi’nde (2018, s. 2) belediyelerde stratejik planlama; 
şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların 
anlaşılması, şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir 
anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması, bu konuma 
ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını 
arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik 
bir süreç olarak ifade edilmektedir. Stratejik yönetim sürecinin önemine dikkat 
çekilerek stratejik yönetim sürecinin; önceliklerin belirlenmesine, mali disiplinin 
sağlanmasına, kaynakların etkin kullanılmasına ve hesap verme sorumluluğunun 
geliştirilmesine temel teşkil ettiği belirtilmektedir. Stratejik yönetim yaklaşımının 
temel adımları Tablo 1.’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Stratejik Yönetim Yaklaşımının Temel Adımları 

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

DURUM ANALİZİ 

(Kurumsal tarihçe, mevzuat ve üst politika belgeleri analizi, paydaş, 
PESTLE ve GZFT Analizleri) 

GELECEĞE BAKIŞ 

(Misyon, vizyon, temel değerler) 

STRATEJİ GELİŞTİRME 

(Amaç ve hedefler; performans göstergeleri) 

PERFORMANS PROGRAMI 

(Performans hedefleri, göstergeleri, faaliyet ve projelendirme, 
maliyetlendirme, bütçeleme) 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018, s. 3. 

 

 

4. Araştırmanın Yöntem ve Bulguları 

Araştırmada Türkiye’deki 23 büyükşehir belediyesinin hazırladıkları Stratejik 
Planlarının çocuk temalı hedefler doğrultusunda incelenmesi amaçlandığından 
Tablo 1’de yer verilen stratejik yönetim yaklaşımın temel adımlarından “Strateji 
Geliştirme” bölümüne odaklanılmıştır.  
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Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Çocuk Kavramının 
Kullanılma Sıklığı 

 

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 

 

Büyükşehir belediyelerinin stratejik planları “çocuk” veri kodu ile taranmış, her bir 
planda çocuk kavramının kaç kez kullanıldığı Tablo 2’de sayısal olarak belirtilmiştir. 
Kavrama diğer belediyelere göre en az (5 kez) Antalya Büyükşehir Belediyesi Stratejik 
Planı’nda, en fazla (53 kez) ise Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait planda yer verildiği 
görülmektedir. 23 belediyeye ait stratejik planda toplam 508 kez ifade edilen kavram 
stratejik planlarda ortalama/ yaklaşık 22 kez kullanılmıştır.   

 

Tablo 3. Büyükşehir Belediyelerinin Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Çocuklara 
Yönelik Faaliyette Bulunacak Birimler 

 

Şube 
Müdürlükleri/ 
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Başkanlıkları 
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Ağız ve Diş 
Sağlığı  

                  1 

Aile ve Sosyal 
İşler 

                  1 

AR-GE                    1 

Büyükşehir Belediyeleri Sayı Büyükşehir Belediyeleri Sayı 
Antalya 5 İstanbul 21 
Ordu 7 Tekirdağ 22 
Muğla 8 Mersin 25 
Erzurum 9 Adana 32 
Kocaeli 9 Diyarbakır 32 
Malatya 9 Kayseri 33 
Trabzon 10 Bursa 40 
Şanlıurfa 11 Sakarya 40 
Balıkesir 13 Van 40 
Denizli 13 İzmir 42 
Konya 16 Samsun 53 
Kahramanmaraş 18 Toplam 508 
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Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

                  2 

Çevre Koruma ve 
Kontrol 

                  1 

Çocuk ve Gençlik 
Hiz. 

                  1 

Destek Hizmetleri                   1 
Etüd ve Projeler                   3 
Fen İşleri                    7 
Gençlik ve Spor                   1 
İnsan Kaynakları 
ve Eğitim  

                  1 

İşletmeler ve 
İştirakler 

                  1 

İtfaiye                   4 
Kadın ve Aile 
Hizmetleri 

                  1 

Kadın Politikaları                   1 
Kırsal Hizmetler                   1 
Kültür ve Sosyal 
İşler  

                  9 

Kültür Sanat ve 
Konsv. 

                  1 

Park Bahçeler                    3 
Sağlık ve Sosyal 
Hiz. 

                  5 

Sağlık İşleri                   1 
Sanat Etkinlikleri                   1 
Sosyal Hizmetler                    6 
Trafik                    1 
Turizm                    1 
Ulaşım ve Raylı 
Sistemler  

                  1 

Yapı İşleri                   1 
Yatırım ve İnşaat                   1 
Yaygın Eğitim                    1 
Yazılım                   1 
Yeşil Alanlar                   1 
Zabıta                   1 

Toplam 2 3 4 7 2 5 5 5 3 6 2 1 1 2 2 4 3 6  

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 

Tablo 3’te büyükşehir belediyelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda 
çocuklara yönelik hizmet ve faaliyette bulunacak birimlerine alfabetik sırayla yer 
verilmiştir. Benzer alanlarda hizmet için örgütlenmiş olsalar da Şube Müdürlüğü 
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ya da Daire Başkanlığı olarak eğitim, sağlık, çevre, spor, itfaiye, aile, kadın, sosyal 
hizmetler, turizm, ulaşım ve zabıta hizmet alanlarında olmak üzere toplam 32 
farklı belediye biriminin çocuk konusunda faaliyette bulunmak, hizmet vermek 
için sorumlu tutulduğu tespit edilmiştir. Çocuk hizmetlerinin diğerlerine göre 
daha fazla birim tarafından üstlenildiği belediyeler Diyarbakır, Malatya ve Van 
Büyükşehir Belediyeleridir. Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde ise tek 
bir birim (Sosyal Hizmetler / Sağlık ve Sosyal Hizmetler) tarafından yerine 
getirilmesi öngörülmüştür. Planlarda çocuk hizmetleri konusunda en çok dile 
getirilen belediye birimleri ise sırayla; Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri, Sosyal 
Hizmetler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları/ Şube Müdürlükleridir.  

Tablo 4. Büyükşehir Belediyelerinin Çocuklara Yönelik Stratejik Hedefleri 
Çerçevesinde Hizmet Alanları 
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Eğitim                      12 
Sosyal 
Hizmet 

                     12 

Çevre                      12 
Kültür & 
Sanat 

                     10 

Spor                      5 
Sosyal 
Yardım 

                     5 
Yapı & Tesis                      5 
Aileye 
Yönelik 
Çalışmalar 

                     4 

Halkla 
İlişkiler & 
Katılım 

                     3 

Koruma & 
Güvenlik 

                     3 

Sağlık                      2 
Turizm                      2 
Afet 
Yönetimi 

                     1 

Ulaşım                      1 
Toplam 6 2 3 4 6 5 5 7 3 5 2 3 3 2 1 2 1 1 5 4 6  

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 
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Büyükşehir belediyelerinin çocuklara yönelik “stratejik hedefleri” hizmet 
alanlarına göre sınıflandırılmış ve yukarıdaki tabloda (Tablo 4) stratejik 
hedeflerin hangi hizmet alanlarında yoğunlaştığı sayısal olarak ifade edilmeye 
çalışılmıştır. Daha çok eğitim, sosyal hizmet, çevre alanlarında (12’şer hedef 
saptanmıştır) çocuklara yönelik hedeflere yer verildiği bu hizmet alanlarını ise 
sırayla kültür- sanat, spor, sosyal yardım, yapı-tesis, aileye yönelik çalışmalar, 
halkla ilişkiler-katılım, sağlık ve turizm alanlarının takip ettiği saptanmıştır. En az 
hedeflenen hizmet alanları ise afet yönetimi ve ulaşımdır. Stratejik planında en 
çok hedefe yer veren belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi olup; Adana, 
Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerinin stratejik planlarında ise toplam 6 
farklı hizmet alanında hedef belirtilmiştir. 

 

Tablo 5. Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Belirttikleri Amaç / Hedef 
ve Faaliyetleri Doğrultusunda Çocuklara Yönelik Etkinlik ve Projeleri 

Hizmet Alanları Etkinlik ve Projeler 

Eğitim  

 

 

Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları 
Seminer, Konferans, Çalıştay vb. gibi bilimsel etkinlikler 
Kurs, atölye, kulüp, proje 
Yaz kampı 
Tablet dağıtımı 

Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumlarına, Kreşlere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 
ziyaret 
Sosyal sorumluluk projeleri 
Üç nesil (dede- baba- çocuk) projeleri 
Sosyo-ekonomik eşitsizliği azaltma projesi 
Çocuk evlerine ait giderler (kira aidat, ulaşım, ısınma, tefriş, bakım 
ve onarım vb)  
Kentte yaşayan sokakta çalışan çocuklar ve engelliler için veri 
tabanı çalışmaları 
Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler (sosyalleşme, toplumsal 
bütünleşmeye yönelik) 
Sokakta çalışan ve dilenen çocukların rehabilitasyonuna yönelik 
projeler 
Engelli çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar 

Çevre Yeşil alan 
Rekreasyon alanları 
Sürdürülebilir çevre  
Fidan üretimi 

Kültür & Sanat Kurs, atölye (El sanatları, hobi, müzik, enstrüman, halk oyunları, 
resim gibi) 
Çocuk şenliği, festivali 



IV. Bölüm: Stratejik Planlarda Çocuk Temalı Hedefler  

 97 

Çocuk korosu 
Tiyatro gösterimi 
Fuar 
Sinema 
Sergi 

Spor Basketbol, tenis, voleybol, yüzme, güreş ve at biniciliği kursları 
Spor ligi faaliyeti 
Yarışma 
Çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve suça karışmış çocuklar 
için spor faaliyetleri 
Spora teşvik projeleri 
Spor ekipman desteği 

Sosyal Yardım Sosyal belediyecilik hizmetleri 
Hediye paketi dağıtımı 
Öğrencilere eğitim bursu gıda, kırtasiye, giyim yardımı, gıda, 
barınma, sağlık vd. ihtiyaçlara yönelik çalışmalar 
Oyuncak ve kitap kumbarası 
Düşük sosyo-ekonomik bölgelerde alan tarama çalışmaları (sorun 
tespiti) 
Pilot okullardaki dezavantajlı çocuklara yönelik okul yönetimiyle iş 
birliği kurulması/ çocukları ve aileleri destekleyici, eğitici ve 
rehabilite edici çalışmalar yapılması 
Sokaktaki çocuklara yönelik kurum, kuruluşlar ile iş birliği içerisinde 
etkinlikler yapılması  
Sosyal sorumluluk projeleri 
Her yıl sosyal güvencesi olan veya olmayan kişilere (kurum 
memur/işçilerinin eş ve çocukları dâhil) poliklinik hizmetleri 
dâhilinde muayene, tanı, tetkik, tedavi ve sevk işlemlerini 
gerçekleştirme 
Yeni çocuk sahibi olan ailelerin temel ihtiyaçlarına katkı / Hoş geldin 
bebek projesi 

Yapı & Tesis Okulların fiziki kalitesinin yükseltilmesi / bakım ve onarımı / 
engelsiz hale getirilmesi 
Çocuk trafik eğitim parkı 
Çocuk parkı  
Çocuk sokakları 
Çocuk oyun odaları 
Kreş ve bakım evleri 
Oyuncak ve kitap kütüphanesi 
Müze 
Spor sahası/ kompleksi 
Yüzme havuzu 
Gençlik merkezi 
Bilim merkezi 
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Aile danışma merkezi 
Kadın ve çocuk konuk evi 
Mesleki eğitim merkezi 
Engelliler koordinasyon merkezi 
Öğrenci yurdu 
Tiyatro, kültür merkezi 

Aileye Yönelik 
Çalışmalar 

Aile danışma hizmeti 
Aile çocuk destek merkezi 
Psikolojik destek 
Ana-çocuk sağlığı 
Aile planlaması 
Evlilik okulu projesi (Aile sağlığı, çocuk yetiştirme, aile içi iletişim 
eğitimleri) 

Halkla İlişkiler & 
Katılım 

Gençlik meclisi, çocuk meclisi 

Sağlık Ağız ve diş sağlığı  
Koruyucu sağlık hizmetleri 

Turizm Kültür ve inanç turizmini tanıtıcı faaliyetlerin yapılması 
 Çocuk rehber yetiştirilmesi  

Ulaşım Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması 
Bisiklet yolu 

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 

 

Tablo 5’te büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarında belirttikleri 
amaç, hedef ve faaliyetleri doğrultusunda gruplandırılan çocuklara yönelik 
etkinlik ve projelere özetle yer verilmeye çalışılmıştır. Konu, içerik ve kapsamı 
değişse de belediyelerde farklı hizmet alanlarında benzer etkinliklere yer 
verildiği tespit edilmiştir.  Eğitim alanındaki etkinlikler genel olarak farkındalık ve 
bilinçlendirme çalışmalarını, seminer, konferans gibi bilimsel etkinlikleri, kurs, 
atölye, kamp ve kulüp çalışmalarını içermektedir. Ancak eğitim konuları 
farklılaşabilmekte; belediyelerin 2015-2019 yıllarını kapsayan dönem için 
öngördükleri konular ise şu başlıklardan oluşmaktadır;  

“Aile, Çocuk İşçiliği, Çocuk İhmali ve İstismarı, Trafik, Yangın Önleme – İtfaiye 
(İtfaiye Çocuk Kulübü-Minik Karamanlar Projeleri), Afet Yönetimi, Acil Durum, Hayvan 
Sevgisi, Kişisel, Sosyal, Mesleki Gelişim, Halk Sağlığı, Madde Bağımlılığı, Mesleki, Teknik 
Eğitim, El Sanatları, Hobi, Sınavlara Hazırlık, Üniversiteye Giriş- Rehberlik, Engelli 
Çocuklara, Kadın Sığınma Evindeki Kadın ve Çocuklara Yönelik Çalışmalar, Çocuk 
Haklarına Yönelik Farkındalık ve  Mevsimlik İşlerde Çocukların Çalıştırılmamasına 
Yönelik Eğitimler….” 
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Çocuklara yönelik “sosyal sorumluluk”, “üç nesil (dede- baba- çocuk)”, 
“sosyo ekonomik eşitsizliği azaltma” projeleri, çocuk evlerine ilişkin giderlerin 
karşılanması, sokakta çalışan çocuklar ve engelliler için veri tabanı oluşturma 
çalışmaları, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler belediyelerin sosyal hizmet 
kapsamında gerçekleştirecekleri etkinlikler arasında yer almaktadır.  Yeşil alan 
ve rekreasyon alanlarına ilişkin çalışmalar, ağaçlandırma etkinlikleri 
belediyelerin çevre hizmetlerini oluşturmaktadır. Belediyelerin kültür sanat 
hizmetlerini ise çocuklara yönelik düzenlenen şenlikler, festivaller, tiyatro ve 
sinema gösterimleri, fuarlar ve sergiler oluşturmakta, birçok belediyede el 
sanatları, hobi, müzik, halk oyunu, resim gibi sanat alanlarında kurs ve atölye 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Benzer şekilde çeşitli spor dallarında kurslar 
açılmaktadır. Yeni doğan bebeklerin ailelerine, öğrencilere, sokakta yaşayan, 
çalışmak zorunda olan sosyo ekonomik durumu iyi olmayan çocuklara yönelik 
ayni ve nakdi yardımlar belediyelerin sosyal yardım hizmetleri arasında ifade 
edilebilecek etkinlikleri kapsamaktadır. Eğitim ve oyun parkları, çocuk sokakları, 
kütüphane ve müzeler, spor kompleksleri, sosyal kültürel amaçlı merkezler ise 
belediyelerin çocuklar için inşa etmeyi tercih ettikleri yapı ve tesisleri 
oluşturmaktadır. Belediyelerin stratejik planlarında ayrıca gençlik ve çocuk 
meclisleri ile çocuk katılımını hedefledikleri, ağız ve diş sağlığı ile koruyucu sağlık 
hizmetleri alanında sağlık hizmetlerine yer verdikleri, turizm ve ulaşım 
alanlarında sınırlı da olsa çeşitli etkinlikleri belirttikleri görülmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinin stratejik planlarında, stratejik amaç ve hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirecekleri yukarıda bahsedilen etkinlik ve projelere 
ilişkin performans göstergelerine de yer verilmiştir. Performans göstergelerinin 
genel olarak aşağıdaki tabloda (Tablo 6) yer verilen biçimde belirtildiği 
saptanmıştır. 

 

Tablo 6. Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Performans Göstergelerine İlişkin Örnek 

 
Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 

 

Performans göstergelerinde tüm etkinlikler için geçerli olmamakla birlikte 
gibi somut verilerin ifade edildiği saptanmıştır (Örneğin “kurs verilen çocuk 
sayısı; her yıl için 60 öğrenci”; “Kayseri’de kırsal alanda 2020 sonuna kadar (200) 

…Hizmeti verilen/yararlanan/katılan/tarama yapılan/yetiştirilen/ destek sunulan 
çocuk sayısı 

(kişi/yıl) 

…Tamamlanma (Yapı/tesis), vatandaş memnuniyeti oranı (%) 
Yapı/hizmet/fuar/kamp/etkinlik/kurs/proje/faaliyet sayısı (adet/yıl) 
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adet çocuk oyun parkı yapılacaktır”; Orduda çocukların kent yaşamı içinde ve 
günlük hayatlarına katkı sağlayacak yılda en az 12 etkinlik yapılacaktır” gibi).  

 

Sonuç 

Çocukların çocuk olma ve çocuk gibi büyüme hakkını ihlal eden çarpık 
kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı, göç gibi kentsel sorunlar eşliğindeki hızlı 
değişim sürecinde, Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan çocukların 
gereksinimlerini Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda yerel düzeyde 
uygulamaya geçirecek ve çocuklar için yaşanabilir çevreleri oluşturacak olan 
yönetim birimlerinden biri, belediyelerdir. Halka yakınlıkları, hızlı hizmet sunma 
nitelikleri, halkın ihtiyaç ve taleplerini iyi bilmeleri gibi nitelikleri doğrultusunda 
belediyelerin, çocukların refah seviyesinde, haklarının somutlaşmasında ve 
çocuklara yönelik politika ve hizmetlerin üretilmesinde önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Toplumsal, ekonomik, siyasal ve hukuksal gelişimin, çocukları 
temel alan kent yönetimi ve uygulamalarıyla doğrudan ilgili olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin mevcut durum ve geleceğe yönelik 
hedeflerinin analiz edildiği stratejik planlarında yer verilen çocuklara yönelik 
amaç, hedef ve faaliyetlerinin incelendiği bu çalışma çerçevesinde belediyelerde 
eğitim, sağlık, çevre, spor, itfaiye, aile, kadın, sosyal hizmetler, turizm, ulaşım ve 
zabıta hizmet alanlarında olmak üzere toplam 32 farklı belediye biriminin çocuk 
konusunda faaliyette bulunmak üzere sorumlu tutulduğu tespit edilmiştir. 
Ağırlıklı olarak eğitim, sosyal hizmet ve çevre hizmeti kapsamındaki hedeflere 
yer verildiği bu hizmet alanlarını ise sırayla kültür- sanat, spor, sosyal yardım, 
yapı-tesis, aileye yönelik çalışmaların, halkla ilişkiler-katılım, sağlık, turizm, afet 
yönetimi ve ulaşım hizmet alanlarının takip ettiği saptanmıştır. Belediyelerin bu 
hizmet alanlarında çok sayıda etkinlik ve projeler yürüttükleri ve kısmen de olsa 
somut performans göstergeleri ortaya koymuş oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Ancak mali kaynak yetersizliği ve uzman personel eksikliği gibi temel örgütsel 
sorunları da göz önünde bulundurulduğunda her birinin çocuk dostu kent olma 
özelliğine kavuştuğunu ifade etmek güçtür.  

Çocukların yeterli düzeyde gıdaya, temiz suya, sağlık ve eğitim gibi temel 
hizmetlere erişimlerinin sağlanması, yoksulluk ve yoksunluk sorunlarıyla 
mücadele edilmesi, kent yönetiminde söz sahibi olabilmeleri için aktif 
katılımlarının desteklenmesi, karar süreçlerinde etkinliklerinin artırılması, kentte 
çocuk hakları birimlerinin, çocuk ombudsmanı veya çocuk hakları komiserliği gibi 
bağımsız insan hakları kurumlarının kurulması, her türlü şiddet, istismar ve 
kötülükten korunabilmeleri, oyun oynayabilecekleri güvenli mekanların 
tasarlanması gibi uygulamalar belediyelerin çocuk dostu kent sıfatını 
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kazanabilmesinin temel koşullarını oluşturmaktadır. Çocuklar için yeterli mali 
kaynağın tahsis edilmesi, ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi yani çocuk bütçesinin 
oluşturulması da çocuk dostu kent olabilmenin temelini oluşturan yapı 
taşlarından biridir. Bu çerçevede belediyelerin stratejik planlarında ortaya 
koydukları stratejilerin tekrar gözden geçirilmesi, daha kapsamlı, net, spesifik 
hedeflere yer verilmesi, gerçekçi ve şeffaf maliyetlendirmenin yapılması, 
performans göstergelerinde yer verilen etkinlikler için bütçelendirmenin 
yapılması, etkinlikler planlanmadan önce çocukların isteklerinin dinlenmesi, 
görüşlerinin karar ve uygulamalara yansıtılması ve en önemlisi de bu hedef ve 
etkinliklerin somut bir şekilde uygulamaya geçirilmesi önem taşımaktadır.  
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Ek Tablo 1. Büyükşehir Belediyelerinin Çocuklara Yönelik Stratejik Amaçlar 

 

Adana Sağlık, spor ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılamak 
Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın 
zenginleştirilmesine katkı sağlamak 
Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak. 

Antalya Sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini 
yükseltmek  
Sosyal belediyecilik anlayış ile bir arada ve eşit yaşamak için farklılıkları 
ve değerleri bütünleştiren sosyal hizmetler üreterek vatandaşların yaşam 
standardını yükseltmek 

Balıkesir Sportif faaliyetleri kent geneline yayarak, halka benimsetmek. 

Bursa Sürdürülebilir ve çevresel kalitesi yüksek bir kentin yaratmak 
Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak 

Diyarbakır Madde kullanımının önüne geçerek bağımlılık oranını düşürmek ve 
bağımlıların sosyal hayata katılımını sağlamak  
Sağlık alanında koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmak 
Erzurum’da ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak 
Sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak 
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İzmir Bir arada ve eşit yaşamak için farklılıkları ve değerleri bütünleştiren 
sosyal hizmetler üretmek  
Spora erişimi kısıtlı çocuk ve bireylere ücretsiz spor yapma imkânı ve 
eğitim hizmeti vermek 
Çocukların güven ve gönül rahatlığı içinde yetiştirilebileceği kent 
ortamının devamlılığını sağlamak 

Kayseri Sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının niteliğini, niceliğini ve 
kapasitesini artırmak  
Mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif 
üretici durumuna getirmek için beceri kazandırmak 
Sosyal sorumluluk kapsamında projeler üreterek uygulanabilirliğini 
sağlamak 
Şehirde ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyo-ekonomik grupları 
arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle 
uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal 
alt yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak ve desteklemek 

İstanbul Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak 

Konya Konya’nın yaşam kalitesini artırmak için yeni fiziki mekânlar oluşturmak, 
mekânların bakım ve onarımlarını yapmak  
Çocuklara modern ve konforlu eğitim mekânları sunmak 
Bireylerin kişisel bilgi ve istihdam becerilerini geliştirerek iş ve yaşam 
kalitelerini artırmak için kurslar açmak 
Kararların katılımcı yönetişim anlayışı ile alındığı birey ve kurumların 
yönetime doğrudan katılımını temin ederek açıklığı ve hesap verilebilirliği 
sağlamak 
Konya'nın kültür, sanat, bilim, eğitim, yayın, tanıtım ve sosyal alanındaki 
gelişimine katkıda bulunmak ve cazibe merkezi haline getirmek 

Malatya Çocuklara yazılım geliştirme öğreterek, yazılım kullanan değil yazılım 
geliştiren ve üreten nesil yetiştirilmesine katkı sağlamak  
Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yeni çocuk sahibi olan ailelerin 
temel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak 
Malatya ili merkez ve ilçelerinde yaşayan ailelerde aile içi iletişimleri 
sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunarak boşanma olaylarının 
azalmasını sağlamak 
Sanatsal etkinliklere olan ilginin artmasına ve bu etkinliklerin, daha 
nitelikli ve fazla sayıda gerçekleşmesine katkıda bulunmak 

Kahramanmaraş Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak  
Aile kurumunu sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan destekleyerek 
kadın ve aile sorunlarını en aza indirmek ve toplumun huzuruna katkı 
sağlamak 

Mersin Sosyal hizmetler sunmak ve yoksulluğu azaltmak  
Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil 
yararlanmalarını sağlamak  

Muğla Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak 
üzere her kesimden vatandaşa sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği 
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hizmetleri sunmak 
İlin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent 
yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi 
kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek 

Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kişi başına düşen yeşil alan 
büyüklüğünü dünya standartlarına çıkarmak  
Toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla her kesime hitap edecek 
kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında hizmetler yürütmek 

Samsun Kentsel yaşam kalitesi standartlarını geliştirmek ve uygulamak  
Yerel aktörlere yön gösterecek; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
yeni açılımlar sağlayacak çalışmalar yapmak 

Tekirdağ Tekirdağ’ın daha yaşanabilir bir kent olması için kentsel ve kırsal yerleşim 
alanlarının altyapısını güçlendirmek  
Çevre, sağlık ve esenlik konularında gerekli önlem ve uygulamaları aktif 
bir şekilde yerine getirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmak 
Tekirdağ’ın, kültürel değerlerini korumak, tanıtmak ve zenginleştirmek 
suretiyle sosyal yapıyı güçlendirmek 
Tekirdağ’da sosyal uyumu güçlendirmek, vatandaşın refah ve 
mutluluğunu artırmak amacına yönelik olarak sosyal yardımları ve diğer 
destekleri ihtiyaç duyan hanelere zamanında ve etkili sunmak 

Trabzon Kurumsal iletişim çalışmalarını geliştirmek  
Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmek 
Toplum sağlığı ve güvenliği hizmetlerini iyileştirmek 
Rekreasyon alanlarını geliştirmek 

Şanlıurfa Kaynaklardan maksimum düzeyde faydalanarak, hizmetlerde 
sürdürebilirliği, etkinliği ve verimliliği sağlayarak, vatandaşların ve 
çalışanların memnuniyetini sürekli arttırmak  
Şanlıurfa’yı sosyal belediyecilik açısından öncü, kültür ve inanç turizminin 
önemli merkezlerinden olan bir dünya kenti yapmak 

Van Yeni park, mesire alanı, yeşil alan ve çocuk oyun grupları yapmak  
Sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak projeler üretmek 
Kentin sosyal kültürel gerçekliğinden hareketle çok dilli, katılımcı ve 
demokratik bir kültür-sanat politikası üreterek çalışmalarını yürütmek 
Gençliğin farklı spor alanlarıyla ilgilenmesini sağlamak, spor ve ahlak 
birliğini sağlamak 
Van halkının sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çağdaş koruyucu 
sağlık hizmeti sunmak 
Dezavantajlı kesimlerin faydalanacağı “Ortak Yaşam Alanları” ve destek 
merkezlerini oluşturmak 
Dezavantajlı kesimlere dönük yapabilirlik kapasitesini artırıcı çalışmaları 
yürütmek 

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016. 
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Ek Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin Çocuklara Yönelik Stratejik Hedefleri 

 

Adana Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak 
Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve 
yaygınlaştırmak 
İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını 
arttırmak 
Gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak 
Kent genelinde kültürel faaliyetlerin çeşitliliğini arttırmak 
Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme 
faaliyetlerini sürdürmek 

Antalya Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukları bilinçlendirmek ve tedavi 
uygulamalarını yaygınlaştırmak  
Çocuk ve gençleri daha kaliteli ve modern ortamlarda sosyal hayata 
hazırlamak 

Balıkesir Çocukların yüzme bilen bireyler olabilmesi için ücretsiz yüzme dersi 
vermek 
Belediye bünyesinde halkın gençlerinden oluşan güreş takımını kurmak  
Gençleri spor yapmaya teşvik edecek projeler geliştirmek ve hayata 
geçirmek 
Kadın ve çocuk konuk evi açmak  
Çocuklara yönelik trafik eğitimi vermek 

Bursa Yol güvenliğini sağlayarak trafiği etkin yönetmek  
Mevcut yeşil alan ve kent mobilyaların bakımını yapmak 
Turizm faaliyetlerini etkinleştirmek, hizmet ve kapsamını arttırmak  
Toplumdaki sosyo-ekonomik eşitsizliği azaltmak 

Denizli (Hedef belirtilmemiş) 

Diyarbakır Mevcut yeşil alanları korumayı sürdürmek ve daha modern yaşam 
alanlarına dönüştürmek 
Çocuk, genç ve ailelere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri 
sunmak, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamak  
Sağlık merkezi ve gezici sağlık araçları ile koruyucu sağlık hizmetlerini 
etkin bir şekilde sunmak 
Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımları için gerekli 
hizmetleri sunmak 
Madde bağımlılığı ile mücadelede kamuoyu oluşturmak, madde 
bağımlılarına yönelik gerekli eğitim ve psiko-sosyal desteği vermek 
Kenti sanatsal etkinlik ve organizasyonlarla kültürel açıdan 
canlandırılması 
Yangın konusunda önleyici tedbirler alınması amacıyla, eğitim ve 
denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek 
Trafik güvenliğini sağlamak 
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Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme 
faaliyetlerini sürdürmek 

İstanbul Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, eğitsel ve sosyal 
destek hizmetleri sağlamak  
Sürdürülebilir çevre gelişimine katkı sağlamak 
Yeşil alanları yaygınlaştırmak  
Kültürel hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak  
Halkla ilişkileri toplumsal destek ve katılım esaslı yürütmek  

İzmir Kentin bütün kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve 
yardımları ulaştırmak 
Alternatif spor olanaklarını kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir 
hale getirmek 
Yangın ve afetlere hazırlıklı tam donanımlı itfaiye hizmetini sunmak 
Toplum sağlığı ile esenliğine yönelik denetimleri ve şehrin vitrinine 
yakışan düzenlemeleri yapmak 
Hizmet sunulan alanları korumak ve güvenliğini sağlamak 

Kayseri Vatandaşlarının güzel vakit geçirebilecekleri, gençlerin en üst seviyede 
istifade edebileceği yaşam alanlarını oluşturmak  
Yeşil alanların artırılması için gerekli çalışmaları yapmak (parklar, 
bahçeler, çocuk oyun alanları gibi)  
Sosyal hizmet ve sosyal yardımlarda adil, erişebilir, güvenilir, eşit 
muameleyi prensip haline getirirken, yardımların uygun şartlarda, 
zamanında yapılmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına özen 
göstermek.  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ile yapılan protokol gereği 6-13 yaş arasındaki korunmaya muhtaç 
çocuklar için açılan 4 adet çocuk evinin kira, aidat, sıcak su parası, 
taşıma aracı, bakım, onarım ve tefrişat giderleri karşılamaya devam 
etmek 
İtfaiye Çocuk Kulübü kurulması ile okul çağındaki küçük insanlara afet 
ve acil durum bilinci kazandırmak, çocukları vasıtasıyla ailelere afet ve 
acil durumlarda doğru hareket etme kabiliyeti kazandırmak.  
Çocukları teknolojiye ve zamana uygun olarak yeni gelişen eğitim 
stratejilerine göre ve 2016-2020 dönemlerinde çağa uygun olarak 
gelişen eğitim sistemine adapte etmek  
Teknolojiyi bilinçli kullanan genç, dinamik nesiller oluşturmak 
Günümüzde yaşanılan kültür çatışmasını önlemek amaçlı projeler 
geliştirmek (anne ve babalara ulaşmak)  
Uzman aile danışman sayısını artırarak hedef kitlesini genişletmek  
Sporu yaygınlaştırmak çocuklar başta olmak üzere her yaştan insan 
gurubuna hitap etmek, sabah sporu etkinliklerinin yapıldığı park 
sayısını artırarak daha fazla insana hizmet götürmek 
Konserler, tiyatro ve seminerlere ev sahipliği yaparak toplumun kültür 
seviyesini artırmasına olanak sağlamak 
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Spor okullarına katılan öğrenci sayısını artırmak ve geleceğe sağlıklı 
nesiller oluşturmak 
Şenlikler ve spor festivalleri yapmak ve geniş insan gruplarıyla buluşturmak ve 
böylece sporun güzelliklerini göstermek 
Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve onların yaşamsal şartlarını, nasıl 
beslendiklerini anlatmak için gönüllü hayvan bakıcılığı programları yapmak. 
Gençlik merkezi projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine 
destek olmak 
Aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini ve yaşam kalitesini 
yükseltmek 
Aile içi manevi değerleri korumak, aile içi problem çözme ve iletişim becerilerini 
geliştirmek, aile içi şiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiştirme 
bilincini kazandırmak 
Kırsal mahallelerde çocuk oyun parkları yapmak (ihtiyaçların yerindelik ve 
öncelikleri göz önüne alınarak)  

Kocaeli Kentsel Dönüşüm: Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, 
spor aletleri grupları ve donatı elemanlarının sayılarını %35 arttırmak 
Toplumsal Dönüşüm: Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve 
mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri sürdürmek 
Kurumsal Dönüşüm: Sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplum 
ile yeniden bütünleşmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak 

Konya Mevcut okulların fiziki kalitesini yükseltmek, yeni kaliteli modern 
okullar, yurtlar ve pansiyonlar yapmak 
Çocuk ve gençlerimizi yaz dönemi eğitimleriyle geleceğe hazırlamak 
Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması için kurumlar ve halkla iç içe 
bir yönetim sergilemek 
Halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak. 
Bilimin geçmişini ve günümüz bilimsel yöntemlerini öğretici çalışmalar 
yapmak, etkinlikler düzenlemek 
Her kesime yönelik koruyucu, sosyal aktiviteleri artırıcı çalışmalar 
yapmak 

Malatya Aile içi iletişimin gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak 
Teatral faaliyetleri teşvik etmek ve bu faaliyetleri icra etmek suretiyle 
ilde daha fazla sayıda insanın tiyatro sanatıyla tanışmasına katkıda 
bulunmak 

Kahramanmaraş Engelli vatandaşların bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla toplumsal alanlardaki hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetlerden 
azami derecede faydalanmalarını sağlayarak sosyal yaşama dahil 
etmek  
Kadının ve ailenin korunmasına yönelik plan ve programlar yapmak 
İldeki kurum ve kuruluşlar, okul, fabrika/işletme, avm, yurt, pansiyon, 
hastane, otel gibi yangına hassas yerlerde yangın önleme tedbirlerini 
azami oranda artırarak afet bilinci oluşturmak 

Mersin Çocukların karşılaşabilecekleri sosyal sorunların önlenmesi ve 
çözümlenmesi amacıyla çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyan 
sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmalar yapmak  
Mersin’de yaşayan vatandaşların sosyal, eğitsel ve mesleki yönden 
desteklenmesini sağlamak  
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Dezavantajlı çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim 
sanat ve kültür merkezleri açmak 

Muğla İhtiyaç olan yerlerde 2017 yılı sonuna kadar kadın ve çocuk koruma 
evlerini faaliyete geçirmek 
Her yıl en az bir kez olmak üzere Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film 
Festivali ve şenlikler düzenlemek 

Ordu 2019 yılına kadar, tüm ilçelere en az birer adet çocuk parkı ve yürüyüş 
yolları yapmak 
Çocukların kent yaşamı içinde ve günlük hayatlarına katkı sağlayacak 
yılda en az 12 etkinlik yapmak 

Sakarya 2019 yılı sonuna kadar içerisinde eğitim salonlarının yer aldığı, genç ve 
çocukların bilimi deneyerek öğrenebilecekleri, Sakarya Bilim Merkezi’ni 
tamamlamak 
İl genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla 
yeni park ve yeşil alan oluşturmak, ağaç, çalı grubu, çiçek vb. dikimleri 
yaparak yeşil alan zenginliğini arttırmak 
Trafik bilincinin arttırılmasıyla ilgili olarak çocuk trafik eğitim parkı 
yapmak veya bu konuda yapılan çalışmalara destek vermek 
Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine imkân tanıyacak, hobi 
alanlarıyla ilgili güzel ve verimli vakit geçirebilecekleri, kendilerini 
geliştirebilecekleri kurslar düzenlemek, kulüpler açmak 

Samsun Çocuk mekanlarını yerleşim yerlerine göre planlamak, yapmak  
Kentin ekonomik ve sosyal yaşantısını destekleyecek proje, etkinlik vb. 
faaliyetler yapmak 

Tekirdağ Tekirdağ halkına daha yaşanabilir bir çevre için yeşil alan ve sosyal 
donatılar kazandırmak 
Obezite ve kronik hastalıklara karşı önlemler alabilmek, okul çağında 
olan çocuklar ve gençler için alkol ve madde bağımlılığı konularında 
eğitim ve seminerler düzenlemek 
Kültürel ve sanat değerlerinin korunması, tanıtımı ve halkla paylaşımını 
yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak 
Eğitim alanında her düzeyde eğitim gören öğrencilerle yaygın eğitim 
içinde tüm vatandaşlara yönelik olarak bilgi, beceri ve başarı 
düzeylerini artırmaya yönelik kurslar düzenlemek ve her ilçeye okul 
yapmak 
İl genelinde eğitim gören ve geleceği oluşturan ilköğretim, ortaöğretim 
ve yükseköğretimde okuyan öğrencilere öğrenim hayatları boyunca 
her düzeyde nakdi ve ayni yardımlar yapmak; öğrencileri kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları topluma yararlı bireyler olması 
için çocuk ve gençlik merkezleri açmak ve bu merkezlerde öğrencilerin 
bilgi ve becerilerini artırmak, onları hayata hazırlamak ve eğitim 
başarılarını artırmak ve meslek edindirme ve beceri kazandırma 
kursları açmak  
Öğrencilere eğitim bursu vermek (yurt ve barınma olanakları 
hazırlamak, muhtaç öğrencilere yiyecek, kırtasiye ve giyim yardımında 
bulunmak)  
Gençlik merkezleri kurmak sureti ile bu merkezlerde öğrencilere beceri 
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mesleki kurslar ile çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikleri düzenlemek 
Meslek edindirme kursları, beceri kursları ve yöresel el sanatları 
kursları açmak  

Trabzon Halkla ilişkiler çalışmalarını geliştirmek 
Kültürel hayatı zenginleştirmek 
Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapmak (yapabilirlik 
kapasitesini artırıcı çalışmalar) 
Aktif yeşil alanları iyileştirmek 

Şanlıurfa 11500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan şehrin kültür ve inanç turizmini 
tanıtıcı faaliyetler yapmak  
Çocuk, engelli ve kadınlara sunulan sosyal hizmetlerin kalitesini 
arttırmak, ihtiyaç duyulan alanlarda da sosyal destek hizmetleri 
vererek halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek 

Van Park yapılan fidanlık alanının bakım ve onarımını yapmak 
Van Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerinin, 
gıda, barınma ve benzeri ihtiyaçları için geçici ve kalıcı çözümler 
üretmek 
Sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteleri ön plana çıkarmak 
Kentteki müzik kültürünü korumak, geliştirmek ve sürdürmek amacıyla 
eğitimler ve etkinlikler düzenlemek, tiyatral alandaki gelişime katkıda 
bulunmak 
Gençleri spor faaliyetlerine teşvik etmek 
Her yıl sosyal güvencesi olan veya olmayan yurttaşların sağlık 
hizmetlerinden maksimum faydalanmasını sağlamak  
Halk sağlığı ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenleyerek halkın sağlık algısını 
değiştirmek 
Dezavantajlı kesime hizmet sunan “Ortak Yaşam Alanları”nı 
oluşturmak 
Dezavantajlı grupların sorunlarla baş etme kapasitelerini arttırmak, ilgi 
ve becerilerini geliştirmek 
Toplumsal bilincin dönüşmesi amacıyla çeşitli mesleki eğitim 
programları geliştirmek, kampanyalar düzenlemek 
Gençlere, çocuklara, engellilere, yaşlılara ve kadınlara yönelik 
etkinlikler düzenleyerek toplumsal yaşama katılımı arttırmak 

 

Kaynak: Büyükşehir Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları, 2014; Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı, 2016 
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