
Sağlığı geliş+riyoruz! Kadıköy Belediyesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 
VII.Faz üyesi oldu.   

Kadıköy Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde “Herkes İçin Sağlık ve Esenlik” 
felsefesiyle küresel ölçekte sürdürülen ve 30 yılı aşkın geçmişi olan “Sağlıklı Kentler 
Hareketi”nin 2005 yılından itibaren parçası olmuş, bu hareket içinde edindiği kazanımlarını 
çok sayıda proje ve faaliyetine yansıtarak Kadıköy’ün "sağlıklı kent" kavramını tanımlayan 
ilkeler etrafında gelişmesi için önemli adımlar atmıştır.  

Küresel bir hareket olan DSÖ Sağlıklı Kentler Hareketi; sağlığın kent yönetimlerinin sosyal, 
ekonomik ve politik gündemine taşınmasında ve insanların sağlığını ve esenliğini destekleyici 
kentsel ortamlar yaratılmasında değişimin itici gücü olmuştur. 1988 yılından itibaren 
sürdürülen çabaların sonucu olarak 100 lider kent ve 30 ulusal ağın yanı sıra yaklaşık 1.400 
belediye, küresel problemlere yerel düzeyde çözüm üretmek üzere DSÖ Avrupa Sağlıklı 
Kentler Ağı'na katılmıştır.  

Kentlerin sosyal, kültürel ve politik olarak kritik bir rol oynadığına inanan Sağlıklı Kentler 
Hareketi; farklı yönetim kademeleri, benzer amaçlara yönelik olarak çalışan pek çok sektör ve 
de sağlık ve esenlik alanında çalışmakta olan birçok paydaşın yer aldığı karmaşık bir sistem 
içinde, kentlere öncü bir rol üstlenmeleri ve liderlik etmeleri için özel bir konum 
atfetmektedir.  

Dünya genelinde yeni bir sağlık hareketi yönünde artan beklentilere bir cevap olarak 1986 
yılında Ottawa’da gerçekleştirilen Sağlığın Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı’nda kabul 
edilen ve Alma Ata Bildirgesi, DSÖ’ nün Herkes İçin Sağlık Hedefleri ve DSÖ Meclisinin 
sağlıkta sektörler arası eylem tartışması üzerine inşa edilen Ottawa Şartı ile, 2000 yılı ve 
sonrasında “Herkes İçin Sağlık” hedefine ulaşmaya yönelik olarak (1)Sağlıklı bir kamu 
politikası oluşturmak, (2)Destekleyici ortamlar yaratmak, (3)Topluluk eylemlerini 
güçlendirmek, (4)Kişisel becerileri geliştirmek, (5)Sağlık hizmetlerini yeniden yönlendirmek 
ve (6)Geleceğe taşımak olmak üzere 6 başlıkta eylem çerçevesi tanımlanmıştır. Ottowa 
Şartı'nın ayırıcı özelliği, sağlığa sosyo-ekolojik bir yaklaşım getirmesi; “Sağlık insanlar 
tarafından öğrendikleri, işe gittikleri, oyun oynadıkları ve sevdikleri ortamlarda, yani gündelik 
yaşamlarını geçirdikleri ortamlar dahilinde yaratılır ve yaşatılır.” söylemiyle sağlık kavramını 
sağlıklı kentsel ortamlar şeklinde geniş bir çerçeveye taşıması ve Sağlıklı Kentler Projesi'nin 
ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın temellerini oluşturmasıdır.  

Sağlığın sosyal belirleyicilerini ele almak üzere hakkaniyet, katılımcı yönetişim ve 
dayanışma, sektörler arası işbirliği ve eylemi güçlü bir şekilde vurgulayan sağlıklı kentler 
yaklaşımı; sağlığı kentlerin politik ve sosyal gündemine yerleştirmeyi ve halk sağlığı için 
yerel düzeyde güçlü bir hareket inşa etmeyi hedeflemektedir. Sağlıklı kentler yaklaşımının 
başarılı bir şekilde uygulanması, sağlık ve yaşam koşullarını bütün yönleriyle ele alarak 
inovatif bir şekilde harekete geçmeyi ve de Avrupa ve ötesinde kentler arasında kapsamlı bir 
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ağ oluşturmayı gerektirmektedir. Bu da ancak açık bir politik taahhüt, liderlik, kurumsal 
değişim ve sektörler arası ortaklıklarla mümkün olabilir. Sağlıklı kentler yaklaşımı sağlığın 
sosyal belirleyicilerini ve kamu kesimi, özel sektör, gönüllü kuruluşlar ve topluluk kuruluşları 
arasında işbirliğine olan ihtiyacı kabul etmekte; sonuçlar kadar sürecin kendisine de önem 
atfetmektedir. "Sağlıklı kentler" kavramı DSÖ Avrupa Herkes İçin Sağlık Stratejisi ve 
Sağlık21 hedeflerinden esinlenerek ortaya çıkmış ve desteklenmiş olup, Avrupa Sağlık 2020 
politika çerçevesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile tam olarak örtüşmektedir. 

Sağlıklı kent; insanların yaşamlarının tüm işlevlerini yerine getirmelerini, potansiyellerini en 
yüksek seviyeye çıkarmalarını ve bunların birbirlerini karşılıklı olarak beslemelerini ve 
desteklemelerini sağlamak üzere, fiziki ve sosyal ortamları iyileştiren ve topluluk 
kaynaklarını sürekli olarak genişleten kenttir. Sağlıklı kent; sağlığı destekleyici çevre 
yaratmayı, iyi bir yaşam kalitesine ulaşmayı, temel temizlik ve hijyen ihtiyacını sağlamayı ve 
sağlık hizmetlerine erişimi sağlamayı hedefler. Sağlıklı kent olmak mevcut sağlık 
altyapısından ziyade, kentin ortamını iyileştirme taahhüdüne ve politik, ekonomik ve sosyal 
alanlarda gerekli bağlantıları oluşturma istekliliğine bağlıdır. 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı, sağlık ve sağlıklı kent gündeminin yerel gündemlerin temel 
bir parçası olması için, 30 yılı aşkın bir süredir hem ulusal ölçekte hem de kent ölçeğinde 
aşağıdaki stratejik amaçlar doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ve sağlıklı kent 
kavramının yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmektedir:   

• Sağlığın belirleyicilerine, yoksulluk içinde yaşayan insanlara ve hassas grupların 
ihtiyaçlarına vurgu yaparak yerel düzeyde ve DSÖ Avrupa bölgesinde sağlık ve 
sürdürülebilir kalkınma politikaları ve eylemlerini teşvik etmek 

• Ulusal-yerel işbirliği vurgusuyla sağlığı geliştirme, halk sağlığı ve kentsel yenileme 
politikaları bağlamında sağlıklı kentlerin ulusal konumunu güçlendirmek 

• Bölgedeki tüm kentlerde sağlığı geliştirmek için kullanılabilecek politika, uygulama 
uzmanlığı, göstergeler, bilgi ve yöntemler oluşturmak 

• Avrupa kentleri ve ağları ile Sağlıklı Kentler Hareketi'ne katılan kentler ve ağlar 
arasında dayanışma, işbirliği ve çalışma bağlantılarını güçlendirmek 

• Yerel ağlar ve kentsel konularla ilgili diğer kurumlarla ortaklıklar yoluyla, Avrupa 
düzeyinde ve küresel düzeyde sağlığın savunuculuğu konusunda aktif rol almak 

• DSÖ Avrupa Ağı’nın Avrupa Bölgesi’ndeki tüm üye devletlere erişilebilirliğini 
arttırmak 

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na beşer yıllık fazlar halinde üye olunmakta, her faz 
döneminde öncelikler belirlenmekte ve ağa üye olmak için belirli şartların sağlanması 
gerekmektedir. Kadıköy Belediyesi DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'na 2005 yılında IV. Faz 
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döneminden itibaren üye olmuş ve en son VI. Faz dönemini (2014-2018) başarıyla 
tamamlayarak sertifikasını almıştır. Kadıköy Belediyesi, DSÖ perspektifinden hareketle 
sağlık konusuna hastalık temelli bir bakış açısından ziyade geniş bir pencereden bakarak ve 
kenti sağlığı etkileyen bütün yönleriyle ele alarak daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent 
olması amacıyla Sağlıklı Kentler Hareketi'nin uluslararası ölçekte parçası ve savunucusu 
olmak üzere, DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı VII. Fazına başvuru yapmıştır. DSÖ Avrupa 
Bölge Ofisinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonrasında sonuçlanan başvurular 
açıklanmıştır. Buna göre, Türkiye’den Kadıköy Belediyesi ile birlikte Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi ve Çankaya Belediyesi DSÖ 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VII. Faz üyeliğine kabul edilmiştir.  

Küresel sağlıklı kentler hareketinin Türkiye’deki savunucusu ise Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği’dir. Kadıköy Belediyesi 2004 yılında kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
kurucu üyesi olup, halihazırda Birlik çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır. Kadıköy 
Belediye Başkanı Şerdil Dara ODABAŞI Sağlıklı Kentler Birliği Encümeni üyesidir. 

VII. Faza Nasıl Kabul Edildik? 

VII. Faz başvurusunda birinci öncelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ve DSÖ’nün İş 
Programında tanımlanan önceliklere uyumlu politikaları içeren bir planın uygulamada 
olmasıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve OECD Daha İyi Yaşam Endeksine göre, yani 
küresel hedeflerle uyumlu şekilde ve başından sonuna katılımcı süreçlerle hazırlanmış olan 
Kadıköy Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024) bu şartı sağlamaktadır.  

Planımızın Sosyal Destek, Sağlık, Kültür, Ekoloji, Planlı Kentleşme, Kent ve Toplum Düzeni, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi ile Kurumsal Hizmetler olmak üzere 8 ana hizmet alanında 
geliştirilen stratejik amaç ve hedefler Kadıköy’ü sağlıklı kent hedefine daha da 
yaklaştırmaktadır.  

VII. Faz başvurusunda DSÖ’nün belirlediği öncelikler kapsamında Belediyemizin politikaları 
ve uygulamaları aktarılmıştır. Bunlar aşağıda yer almaktadır: 

Hedef 1: Herkes için sağlık ve esenliği geliştirmek ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak 

Sosyal engeller ve eşitsizlikler, krizler ve acil durumlar, gündelik kişisel veya sosyal sorunları 
ele alan sosyal hizmetler, evrensel bir yaklaşım benimseyerek sosyal refahı ve yaşam 
kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bir yerel yönetim olarak Kadıköy Belediyesi, çok 
çeşitli alanlarda ana hizmet sağlayıcıdır. Yerel olması belediyeyi toplumu desteklemek ve 
sosyal eşitsizlikleri azaltmak için çeşitli faaliyetler yürütmekten sorumlu kılar. Bu bağlamda 
Kadıköy Belediyesi sosyal hizmet sunumunda hayat boyu sürecek bir yaklaşımı 
benimsemekte ve risk altındaki bazı gruplara öncelik vermeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, 
politika, hizmet ve faaliyetlerinin merkezinde çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar ve sosyal 
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güvencesi olmayanlar hedef grup olarak yer almakta ve daha sağlıklı bir toplum için, bu 
grupların desteklenmesi dezavantajları ortadan kaldıracak veya en azından azaltacaktır.  

Sosyal eşitlik perspektifi ve kapsayıcı yaklaşımı çerçevesinde Kadıköy Belediyesi, 
Kadıköy'de herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak için 
aşağıdaki hedefleri benimsemiş ve bu hedeflerdeki ilerleme Planın performans göstergeleri 
aracılığıyla izlenebilmektedir. Belediye, bu hedeflere ulaşmak için hizmetlerini genişletmeyi 
ve hizmet merkezlerini artırmayı planlamaktadır. 

· Toplumun tüm kesimleri için erişilebilir ve bütüncül sosyal hizmetler geliştirmek 

· Sosyal politika çalışmalarının sosyal eşitlik perspektifine uygun olarak kurumsallaşmasını 
sağlamak 

· Çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini 
desteklemek 

· Tüm Kadıköy vatandaşlarının spora eşit erişimini sağlamak 

· Dünya Sağlık Örgütü ve sağlıklı şehirler kriterlerine uygun koruyucu, önleyici ve 
bilgilendirici toplum sağlığı hizmetleri sunmak 

· Ekolojiyi korumak için her türlü çevre kirliliğini azaltma, önleme ve atık yönetimi 
faaliyetlerini yürütmek 

· Park sayısını ve yeşil alan miktarını artırmak 

· İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için gerekli aksiyonları almak 

· Bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesine yönelik hizmetlere katkıda bulunmak 

Hedef 2: Ulusal, bölgesel ve küresel olarak örnek olmak ve liderlik yapmak 

Kadıköy Belediyesi, tüm hizmetlerinde katılımcı yönetişim modelini benimsemekte, 
yönetişimin iyileştirilmesi için Belediye Başkanı ve politikacılar tarafından idari ve siyasi 
olarak desteklenen yeni araçlar geliştirmek için sürekli bir arayış içindedir. Vatandaşların 
yaşadıkları yerle ilgili konularda karar verme haklarına inandığı için, vatandaş katılımını 
sağlamak ve katılımcı süreçlerin bir sonucu olarak ortak projeler geliştirmek için farklı 
yapılara, araçlara ve uygulamalara sahiptir. Yönetişim yaklaşımı, sağlık ve esenlik için yerel 
liderlikle doğrudan uyumludur. Aşağıda özetlenen Stratejik Plan süreci, Belediyenin katılımcı 
yaklaşımı için önde gelen bir uygulamadır: 
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-Karar alma için vatandaş katılımını sağlamak üzere mahalle ölçeğinde toplantılar (bu 
toplantılara 1100 vatandaş katıldı) 

-Yurttaş katılımını kolaylaştırmak üzere vatandaşların fikir, beklenti ve görüşlerini toplamak 
ve çıktıları (raporlar, plan vb.) paylaşmak için Anlat Kadıköy Dijital Platformu  

-Uzmanlarla Odak Grup Toplantıları 

-STK toplantıları (53 STK'dan 153 temsilci ile) 

Stratejik Plana dayalı olarak, Kadıköy Belediyesi projelerin uygulanması ve amaç ve 
hedeflerine ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesi için ortaklıklar kuracaktır. Ayrıca, 
Belediye en iyi uygulamalarını üye olduğu ulusal ve uluslararası ağlarda paylaşacaktır. 
Bununla birlikte Kadıköy Belediyesi, hem yerel hem de ulusal ölçekte en iyi uygulamaları 
yaygınlaştırmak için güçlü bir iletişim kanalı olan sosyal medyada oldukça popüler olup, 
bilinirliği yüksektir. 

Hedef 3: DSÖ stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemek 

Beş yıl boyunca Belediyenin hizmetlerine ve eylemlerine rehberlik eden Stratejik Plan, 
SKA'lara dayanmaktadır ve bu nedenle söz konusu amaç ve hedeflere ulaşmak için amaç ve 
hedefler ile eylemler ve projeler, DSÖ stratejik öncelikleriyle doğrudan eşleşmektedir. 
Kadıköy Belediyesi, yerel hizmet sunumunu dönüştürmek ve hizmetlerin yenilikçi modellerle 
çeşitlendirilmesi için yeni projeler hayata geçirirken, barışçıl ve kapsayıcı bir toplumu 
desteklemek için öncelikli hedef grupların ihtiyaçlarına özel en iyi uygulamalarını 
yaygınlaştıracaktır. Planlanan projeler aşağıda ilgili ana temalarda belirtilecektir. Projelerden 
bazıları hizmet açığını kapatmak için hizmetlerin genişletilmesine odaklanırken, bazıları 
küresel halk sağlığı sorunlarının üstesinden gelmek ve yerel halk sağlığı kapasitesini 
geliştirmek için kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma ile ilgilidir. 

VII. Faz Temaları  

Tema 1: İnsana yatırım 

Kadıköy Belediyesi sağlık ve sosyal & kültürel hizmetler alanında uzun süredir sakinlerinin 
ihtiyaçları için çaba harcamakta ve hizmetlerini değişen ihtiyaçlara göre uyarlamaktadır. 
Okullarda sağlık taramaları ve sağlığa yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir. 
Sağlığı tıbbi sınırların ötesinde ele alarak, eşitsizlikleri gidermek için toplumun sosyo-
ekonomik gelişimine yatırım yapmakta ve her bireyin hayata entegrasyonuna katkıda 
bulunmak için farklı hedef gruplar için çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Doğrudan 
çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini ücretsiz olarak hedefleyen geniş hizmet yelpazesi 
eğitim, kültür ve sanat, spor ve sağlık alanlarında yoğunlaşmıştır. 1990 yılından bu yana okul 
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öncesi eğitimi desteklemekte olup, Faz VI döneminde 2 yeni kreş ekleyerek, kreş sayısını 5'e 
çıkarmıştır. Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimini aşağıdaki merkezleriyle destekler: 

· Çocuk Sanat Merkezi 

· Gençlik Sanat Merkezi 

· Çocuklar ve Gençler için Eğitim Merkezleri 

· Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi 

· Kalamış Gençlik Merkezi (spor için) 

· Acıbadem Spor Merkezi ve Yüzme Havuzu 

· Çocuk Hizmetlerini içeren Sağlık Klinikleri (Rana Beşe Sağlık Kliniği, Çocuk Sağlığı 
Merkezi) 

· Koruyucu Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi 

· Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

Kadıköy Belediyesi eğitim, psikolojik danışmanlık, özel eğitimlerin verildiği sosyal hizmet 
merkezleri ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla hassas gruplara hizmet 
vermektedir. 

İstanbul ve Türkiye ortalamalarına göre yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu demografik yapısı 
dikkate alındığında, belediye için yaşlanan nüfusun ihtiyaçları öncelik haline gelmiştir. 
Halihazırda temel sağlık hizmetleri, kişisel bakım hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri 
sunmakta ve sosyo-kültürel faaliyetler ve sağlık seminerleri düzenlemektedir. Yalnız yaşayan 
veya kronik hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı insan oranının yüksek olmasını göz 
önünde bulundurarak, Belediye yerinde sağlık hizmetini başlatmış ve yaşlıların evleri ile 
hastaneleri arasında ambulansla nakillerini sağlamaktadır. Ayrıca Alzheimer hastalığına 
odaklanarak hizmetlerini genişletmiştir. Yaşlılara yönelik hizmetler aşağıdaki merkezlerde 
verilmektedir: 

-Sağlık Klinikleri (Rana Beşe Sağlık Kliniği, Prof.Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık Kliniği) 

-Sosyal Yaşamevleri (aktif yaşlanmayı hedefleyen yaşlılar için merkez) 

-Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi 

Vatandaşlarının güçlendirilmesine ve kapsayıcı hizmetlerin genişletilmesine yatırım yapan 
Belediye, tüm hizmetlerini genişletmeyi, iyileştirmeyi ve çeşitlendirmeyi planlamaktadır. 
Önümüzdeki beş yılda daha fazla saha çalışması yapmayı, sosyal hizmet merkezleri, kadınlara 
destek veren merkezler ve kreşlerin sayısını artırmayı planlamaktadır. 
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Tema 2: Sağlık ve esenliği geliştiren kentsel mekanlar 

İstanbul'un en kalabalık, merkezi ve yoğun bir ilçesi olan Kadıköy, sürdürülebilir çevre ve 
sürdürülebilir şehir düzenlemeleri konusunda çalışmalar yürütmektedir. Stratejik planı 
doğrultusunda, kentsel değişim ve gelişimi katılımcı süreçlerle planlamayı hedeflemektedir. 
Bunu başarmak için Belediye, kentsel tasarım kılavuzları ve ilgili yönetmeliklerin yanı sıra 
belirli akslarda sokak rehabilitasyon programları ve kentsel tasarım projeleri hazırlamayı 
planlamaktadır. Ayrıca Belediye, sokak rehabilitasyon programı kapsamında bisiklet ve yaya 
yollarını iyileştirerek, erişilebilir ve sosyal olarak uyumlu kamusal alanlar yaratmayı 
amaçlamaktadır. Kentsel yoğunluğun yüksek olması belediyenin yeşil alanları genişletmesine 
engel olmakla birlikte, mevcut yeşil alanları ve parkları korumak için daha çok çalışmakta ve 
kültür ve çevre festivalleri düzenleyerek toplumun bu alanlarda bir araya gelmesine katkı 
sağlamaktadır. Kadıköy Belediyesi, “Kenti İnşa Etmek – Pozitif Bir Gelecek İçin Enerji 
Verimli Yol (Making City)” başlıklı AB Ufuk 2020 projesine ortak olmuştur ve proje sonunda 
küçük ölçekli bir pozitif enerji bölgesi oluşturma planına sahip olacaktır. Kadıköy Belediyesi, 
fiziksel aktiviteyi artırmak ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak üzere, 
bisiklet yollarını genişletmek için çalışmaktadır. 

Tema 3: Sağlık ve esenlik için daha fazla katılım ve ortaklıklar 

Kadıköy Belediyesi, sağlıklı yaşlılar, aktif yaşlanma ile yalnızlık ve yaşa bağlı izolasyonun 
önlenmesine yönelik hizmetlerine Tema 1 kapsamında değinmiştir. Belediye spor personeli 
tarafından yaz kış düzenli olarak sağlanan sabah sporları, çocuklara yönelik yaz ve kış spor 
okulları, bisiklete binmeyi teşvik etme ve bisiklet turları düzenleme, anaokullarında ve sosyal 
merkezlerinde sağlanan fiziksel aktiviteler fiziksel aktiviteyi desteklemektedir. 

Bu tema ile ilgili olarak bazı proje, hizmet ve faaliyetlerle kadınların dezavantajlarını ve 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmakta ve 
özellikle STK'lar ile çeşitli ortaklıklar geliştirmektedir. Potlaç Projesi ile kadının sosyal ve 
ekonomik güçlenmesini destekleemkte, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele için eğitim 
faaliyetleri yürütmekte ve şiddet mağduru kadınlara barınma imkanı sağlamaktadır. 

Kadıköy Belediyesi, vatandaşlarının yaşam kalitesini birçok yönden iyileştirmeyi 
hedeflemektedir. Bunların arasında, yaşamla bağlarını güçlendiren kültürel etkinliklerle 
toplumsal refahı sağlamaya yönelik kültürel yatırımları ilk sırada yer almaktadır. Kültür 
merkezleri ve kültürel etkinlikleriyle sakinlerinin kültür ve sanata erişimini artırmaktadır. 
Esasen Kadıköy, 2018 yılında bir sivil toplum kuruluşu tarafından kültür kenti ödülüne layık 
görülmüştür. 2018'deki kültürel etkinlik sayısı yaklaşık 4.750 ve katılımcı sayısı 500.000'i 
geçmiştir. Çocuklar ve tüm vatandaşlar olarak tüm farklı hedef grupları hedefleyen kültür 
odağı Faz VII döneminde de aynı şekilde devam edecektir. 

Tema 4: Daha iyi topluluk refahı ve hizmetlere erişim 
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Kadıköy Belediyesi, toplum refahını artırmak ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla 
hizmetlerinin büyük bir bölümünü ücretsiz olarak sağlamaktadır. Ayrıca istihdama katkı 
sağlamak amacıyla mesleki eğitimler düzenlemekte ve küçük ölçekli kadın girişimcilerin 
ürünlerini satabilmeleri için pazar yerleri (yani atölyeler) sağlamaktadır. Ayrıca ilçedeki 
dezavantajlı kişiler hem nakdi hem de ayni olarak desteklenmektedir. Bu çabalar yoksullukla 
başa çıkmayı ve toplumu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Kadıköy Belediyesi, etkileşim, 
öğrenme, deneyim, üretim, paylaşım ve dayanışmaya dayalı halka açık, paylaşılan, erişilebilir 
ortak bir çalışma alanı olan IDEA Creative Hub adlı bir ortak çalışma alanını hayata 
geçirmiştir. İnsanların birbirleri arasındaki ve toplum ile sosyal etkileşimini, birbirlerinden 
öğrenmeyi, deneyim aktarımını, tartışmayı ve üretimi desteklemektedir. IDEA’da çalışanlar 
hem bireysel hem de sosyal fayda için çalışmayı ve üretmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle 
kamusal alanda mekansal ve sosyal çeşitliliğin sağlanması ve farklı mesleki geçmişlere sahip 
insanların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kadıköy Belediyesi toplumda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yatırım yapmaktadır. 
Farkındalık yaratmak ve sağlıkla ilgili sorumluluklarını almalarını sağlamak amacıyla, sağlık 
konularında çeşitli sağlık seminerleri, eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda 
İlk Yardım Eğitimleri, Sağlık Seminerleri, Alzheimer Günü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 
Torunumu Beklerken Projesi gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Alzheimer Günü 
organizasyonu ile hastalar ve hasta yakınları birbirlerini desteklemek amacıyla bir araya 
gelmektedir. 2019 yılında Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinliklerinde Türk Tıbbi Onkoloji 
Derneği ile konferans ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra “Meme Kanserinden 
Korkmuyorum Yürüyorum” yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Nesiller arası çatışmayı en aza 
indirmek ve çocuk bakımı ile ilgili yanlış bilgilere karşı farkındalığı artırmak amacıyla 
Kadıköy Belediyesi tarafından Torunumu Beklerken Projesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
Sosyal Yaşam Evlerinde yaşlıların kendi sağlıklarının sorumluluğunu üstlenmelerini, kişisel 
sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini sağlamak üzere eğitimler ve seminerler 
düzenlenmekte; sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yaşam evlerinde ruh sağlığı hizmetleri 
sunulmaktadır. 

Öte yandan psiko-sosyal destek ve evde yaşlı bakımı (sıcak yemek, refakatçi desteği, evde 
temizlik, evde kuaförlük, tadilat vb.) gibi Belediye tarafından 65 yaş üstü kronik hastalığı 
olanlar ile engelli bireylere yönelik olarak sunulan yerinde bakım hizmetleri; yaşlı 
vatandaşların belirli engelleri aşmalarına yardımcı olmayı ve 65 yaş üstü bireylerin gerekli 
hizmetlere erişimini sağlamayı hedeflemektedir. 

Tema 5: Kapsayıcı Toplumlar aracılığıyla barış ve güvenliği geliştirmek 

Kadıköy Belediyesi, Stratejik Planında “toplumun her kesiminin korunduğu ve değişen 
ihtiyaçlarının toplumsal eşitlik perspektifiyle karşılandığı, yaşam haklarına saygı duyan bir 
şehir olmayı” hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda toplumsal cinsiyet ve fırsatlara eşit 
erişim konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ve eğitimler/atölye çalışmaları ile Kadıköy'de 
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toplumun her kesiminin dışlanma ve ayrımcılığa uğramasının önlenmesi amaçlamaktadır. Bu 
faaliyetler, STK'larla ortaklaşa Toplumsal Eşitlik Birimi ve Sosyal Hizmet Merkezleri 
tarafından düzenlenmektedir. Kadıköy Belediyesi tarafından kurulan Rasimpaşa Sosyal 
Hizmet Merkezi çatısı altında kadınları şiddete ve kadına yönelik ayrımcılığa karşı 
desteklemek ve güçlendirmek için çeşitli projeler yürütülmektedir. Kadın Sağlığı, Kadının 
İnsan Hakları Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi vb. atölye ve etkinlikler, 
kadınları hem bireysel hem de sosyal yaşamlarında güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca 
hak temelli eğitim faaliyetleri ve kadınlara yönelik psikolojik ve hukuki danışmanlık 
hizmetleri ile kadınlar her alanda desteklenmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine 
yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, iç ve dış paydaşlarla yürütülen projeler 
doğrultusunda, İletişim Bürosu tarafından oluşturulan afiş, broşür ve talep üzerine çeşitli 
materyal çalışmaları da yürütülmektedir. 

Kadın Sığınma Evi, Kadıköy Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen, 18 yaşını dolduran, 
fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara maruz kalan kadınların psiko-sosyal ve 
ekonomik sorunlarını çözerken geçici olarak kalabilecekleri bir yatılı sosyal hizmet 
kurumudur. Kadınlar ve çocuklar, kurumda kaldıkları süre boyunca kültürel ve psikolojik 
olarak eğitilmekte ve yönlendirilmektedir. 

2015 yılında '' Kadıköy Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı '' kapsamında, kadın talepleri 
doğrultusunda belirlenen hedefler arasında Kadının Sosyal ve Ekonomik Açıdan 
Güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2016 yılında Potlaç ağı kurulmuştur. 
Kadıköy Belediyesi, kadınların bağımsız hale gelmelerini ve hayatlarının kontrolünü ele 
almalarını sağlamak için sosyal ve ekonomik hayatta kadının güçlendirilmesi konusuna “çok 
boyutlu ekonomik güçlenme” perspektifiyle yaklaşmaktadır. Proje, Kadıköy Belediyesi ve 
Potlaç ile uğraşan kadınların tüm süreçlerini yürüttüğü katılımcı bir yöntemle aşağıdaki 
aktivite alanlarından kadınlara ulaşmaktadır: 

• Potlaç Moda  

• Potlaç Dükkan 

• Potlaç Atölyesi 

• Potlaç Yılbaşı Festivali 

• Potlaç Kadın Kooperatifi 

Potlaç Projesi, tüm fiziksel mekânlarıyla (Çarşı, Dükkan, Atölye) birlikte kadınların kamusal 
alanda var olmalarını, iradelerini ve karar verme süreçlerini geliştirmelerini sağlarken, aynı 
zamanda kadınların ekonomik güçlenmesi alanında özgün ve uzmanlaşmış bir sosyal destek 
modeli kurmuştur. Proje, örgütlenen yerel kadınlarla Belediye arasında köprü olmuştur. Ayrıca 
Potlaç, farklı geçmişlere sahip kadınların katılımıyla bir dayanışma ağı haline gelmiştir. 
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Toplumda barış ve güvenliği teşvik etme çabalarını güçlendiren Kadıköy Belediyesi, 2019 
yılında “Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR)” na katılarak ayrımcılık ve ırkçılıkla 
mücadeleyi taahhüt etmiştir. Bu bağlamda, her yıl 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığı ile 
Mücadele Günü'nde kent sakinleri arasında farkındalık ve seferberliği teşvik etmeye yönelik 
bir dizi girişimle anma etkinlikleri düzenlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Belediye yerel 
STK'ların ırkçılık ve ayrımcılığa dair bilgi sağlama ve bunlara karşı eylemler geliştirme 
konusundaki eylemlerini sürdürmeleri için güçlendirmeyi; şehir sakinlerinin 
bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması için ayrımcılıkla ilgili konularda paneller, 
seminerler ve çalıştaylar düzenlemeyi; Toplumsal Eşitlik Birimi çalışmalarının çıktılarını 
yaygınlaştırmak amacıyla yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımını artırmayı ve yerel 
yönetişime sosyal eşitlik yaklaşımını yerleştirmek amacıyla çeşitli kampanyalar yürütmeyi ve 
dijital iletişim kanallarından yararlanmayı, şehir sakinlerini bu çalışmalara dahil etmeyi ve bu 
kanallar aracılığıyla yapılan bilgi paylaşımıyla şehir sakinlerinin farkındalığını artırmayı 
hedeflemektedir. 

Tema 6: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim yoluyla gezegeni ve kaynakları korumak 

Kadıköy Belediyesi, Stratejik Planı kapsamında “Ekoloji” hizmet alanı altında “Ekolojiye 
duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak” hedefini 
benimsemiştir. Kadıköy Belediyesi bir yandan yoğun nüfuslu ve yoğun bir kentsel alan olan 
Kadıköy ilçesinde bu yoğunluğun neden olduğu sorunların üstesinden gelmeye çalışırken, bir 
yandan da hizmetlerinde yenilikçi çözümler geliştirerek gezegeni korumak için çaba 
göstermektedir. Kadıköy'deki hızlı kentsel dönüşüm, özellikle inşaat alanlarındaki atık 
malzemelerin neden olduğu çevre kirliliğini hızlandırmıştır. Bu doğrultuda Kadıköy 
Belediyesi, olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla 
yıkılacak binada karşılaşılabilecek asbest gibi tehlikeli maddelerin ayrıştırılmasına yönelik bir 
program başlatmıştır. İlçemizde geri dönüşümü mümkün olan atıkların belirlenen standartlar 
ve yasal prosedürler çerçevesinde toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bertarafı konusunda 
vatandaş ve yüklenici firmalar arasında koordinasyonu sağlayan Atık Koordinasyon Merkezi, 
toplam 6.088 vatandaş talebini çözmüştür. Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile kentsel 
dönüşüm sürecinde yenilenen bina ve sitelerde atık depolama alanı tahsisi ve yerleşim 
aşamasında geri dönüşüm konteyneri alımlarının kontrol edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Atık 
çalışmaları kapsamında Belediye, Türkiye'nin ilk çevreci kamu sektörü mobil uygulaması 
olan Mobil Atık Getirme Uygulaması adlı bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama, 
kullanıcının konumuna göre en yakın atık noktasının hızlı ve kolay bir şekilde bulunmasını 
sağlamaktadır. Bu mobil uygulama ile 246 paket, 358 cam ambalaj, 170 atık pil, 28 bitkisel 
atık yağ, 14 atık elektrikli elektronik eşya, 2 evsel evsel atık ilaç, 156 tekstil atığı toplama 
noktasına kolayca ulaşılabilmektedir. 

Sıfır atığı teşvik etmek ve atık azaltma ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için 
Belediye, döngüsel ekonomiyi destekleyen ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek atıkların 
azaltılmasını hedefleyen ekolojik ürünlerin ambalajsız olarak satın alınabileceği “Atıksız 
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Dükkan” projesini hayata geçirmiştir. Dükkandaki tüm ürünler yerel üretici ve 
kooperatiflerden temin edilmekte ve tedarikçi bilgileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. 

Kadıköy Belediyesi, ekolojik yaşam perspektifini çocuk özelinde geliştirmiş ve çevre 
projelerinin ana hedefini, çocukları üretim süreçlerine yabancılaşmayan doğa dostu, 
endüstriyel tüketim sistemine karşı çıkan, toprakla güçlü temas kuran ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanan ekolojik vatandaşlar olarak yetiştirmek olarak belirlemiştir. Mevcut 
yoğun kentsel dönüşüm, yeşil alanların hızla azalmasına ve insanlar arasındaki bağların 
azalmasına neden olmuştur. Çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının 
tahrip edilmesi ve ekolojik dengenin bozulması ile mücadele etmek için çevre bilincinin 
oluşturulması, toprakla bağların güçlendirilmesi ve küçük yaşlarda çocuklar için doğal 
ortamların oluşturulması esastır. 

Bu kapsamda (1) Ekolojik kamusal alanlar yaratmak, (2) Ekolojik üretimi teşvik etmek ve (3) 
Ekolojik yaşam perspektifi geliştirmek üzere farkındalık yaratmak için, birçok yenilikçi proje 
başlatılmıştır. Bu projeler, Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Ekolojik Yaşam Merkezi, 
meyve ağacı dikimi ve permakültür faaliyetleri ile "Okul Bahçemde Dünya" Konulu 
Eğiticilerin Eğitimi'dir. 

(1) Ekolojik kamusal alanlar yaratmak: 

Isıtma ve aydınlatma sisteminin tamamen güneş panellerine dayalı olduğu, yağmur suyunun 
bahçe sulamasında ve tuvaletlerde kullanıldığı, eğitim araçlarında doğal ürünlerin tercih 
edildiği ve bahçede permakültür faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Bahriye Üçok Ekolojik 
Çocuk Yuvası, doğa dostu yeşil bina mimarisi sera gazının azaltılmasına ve ile emisyon ve 
enerji verimliliğine katkı sağlamaktadır. LEED platin sertifikasına sahip Çocuk Yuvası, yeşil 
alanların her geçen gün azaldığı yoğun kentleşmiş ilçede, çocukların toprakla temasını, 
çocuklara hobi bahçelerinde çeşitli meyve ve sebzeleri yetiştirmelerini ve doğaya duyarlı 
eğitimden yararlanmalarını sağlamaktadır. 

Yakın zamanda hizmete giren Ekolojik Yaşam Merkezi ile farklı yaş gruplarında atık ve çevre 
yönetimi konusunda farkındalık geliştirmek ve organik atık geri dönüşümünün çevresel ve 
ekonomik katkısını tanıtmak hedeflenmektedir. Solucanlar yoluyla organik atıkları 
dönüştürmek, ardından kompostu yükseltilmiş bitki yataklarında kullanmak ve dolayısıyla 
atıkların yeniden kullanımını deneyimlemek şeklinde bütün sürecin çocuklara gösterilmesiyle, 
çocukların çevresel sürdürülebilirliği benimsemeleri hedefleniyor. 

(2) Ekolojik üretimi teşvik etmek: 

Parklarda, okullarda ve anaokullarında meyve ağacı dikimi ve permakültür faaliyetleri ile 
çocukları ve doğayı bir araya getirerek bitkileri ve bitki yetiştirmeyi öğrenmeleri, biyolojik 
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çeşitlilik, ekosistemlerin korunması ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmeleri 
hedeflenmektedir. 

(3) Ekolojik yaşam perspektifi geliştirmeye yönelik farkındalık yaratmak: 

“Okul Bahçemde Dünya Eğitici Eğitimi” programı ile iklim değişikliği, toprak, atık, su ve 
hava ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra yağmur suyu hasadı, kompost ve tohum topu üretimi 
ile ilgili pratik bilgilerin okul öncesi çocuklara aktarılması ve böylelikle çevresel 
sürdürülebilirlik konularına duyarlı yeni nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

VII. Faz Dönemi için Kadıköy Belediyesi’nin Öncelikleri: 

Öncelik 1: İklim Değişikliği: Azaltım ve Adaptasyon 

21. yüzyılın başında ulaşılan seviyeden itibaren, iklim bilimciler nihayet küresel ısınmanın 
insan faaliyetlerinden ve özellikle karbondioksit ve buna eşdeğer sera gazlarının enerji 
üretiminde kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklandığını doğrulamaktadır. Fosil yakıt 
kullanımı, arazi kullanımı ve tarımsal faaliyetlerdeki değişiklikler, sera gazı artışının en 
önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Hava ve okyanus sıcaklıklarının yükseldiğini, kar 
ve buzulların büyük ölçüde eridiğini ve deniz seviyelerinin yükseldiğini gösteren birçok 
gözlem ve çalışma bulunmaktadır. Toplumların mevcut üretim-tüketim yöntemlerini ve 
alışkanlıklarını sürdürmenin, ciddi iklim değişikliği sonuçlarına yol açacağı, bunun da büyük 
çevresel yıkımlara ve olası kitlesel ölümlere ve bununla bağlantılı insan felaketlerine yol 
açacağı artık anlaşılmıştır. Bu büyük tehlike dünyayı harekete geçmeye zorlasa da, tehdidin 
büyüklüğüne göre müzakere ve eylemin uygulanma hızı maalesef oldukça düşüktür. Bu 
nedenle, toplumla yakın ilişki içinde olan yerel yönetimler, yaşam kalitesi ve halk sağlığı ile 
doğrudan ilişkili olan bu konuya giderek daha fazla dahil olmaktadır. Yerel yönetimler 
tarafından ICLEI ve Belediye Başkanları Sözleşmesi olarak kurulan koalisyonlar iklim 
müzakerelerinde güçlerini artırmıştır. 

2012 yılından bu yana bu hareketlerin bir parçası olan Kadıköy Belediyesi, 2020 yılı için sera 
gazı emisyonlarının %20 azaltılması taahhüdünü belirlemiş ve ardından hedefini 2030 yılına 
kadar %40 azaltmaya yükseltmiştir. Belediye 2018'de şehir paydaşları ile işbirliği içinde 
Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Eylem Planını hazırlamıştır. İlk plan, sera 
gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen eylemleri içerirken, ikincisi iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinin azaltılması ve şehir dayanıklılığının iyileştirilmesine yöneliktir. Toplam 
sera gazı emisyon miktarının tabanı Kadıköy'de 2016 yılı baz değeri olan 1.509.302 tCo2e'dir. 
Uyum planı şu konuları ele almaktadır: (1) kentsel ısı adası etkileri, (2) yeşil alanlar, yeşil 
koridorlar ve biyolojik çeşitlilik, (3) kentsel su akışları, yağış ve su yönetimi, (4) iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileri altında halk sağlığı ve (5) idari organizasyon ve iklim 
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değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için planlama. Bu eylemlere dayanarak, yakın 
zamanda başlatılan Stratejik Plan bazı belirli eylemlere odaklanmaktadır. Örneklerden bazıları 
şunlardır: (1) Afet toplanma alanlarında güneş paneli aydınlatma ve cep telefonu şarj 
istasyonlarının kurulması, (2) Kurumsal sera gazı emisyon raporunun hazırlanması, (3) 
Parklarda ve yeşil alanlarda aydınlatma sistemlerinin LED sistemlere dönüştürülmesi, (4 ) 
İklim Alarm Projesi kapsamında halk sağlığını etkileyebilecek iklim olaylarına karşı akıllı 
teknolojiler aracılığıyla erken uyarı sistemlerinin kurulması ve (5) Tüm yaş grupları için iklim 
değişikliği konusunda eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri. 

Öncelik 2: İyileştirilmiş/Geliştirilmiş Sosyal Hizmetler 

Kadıköy Belediyesi, yalnızca sosyal yardıma odaklanmak yerine bütüncül sosyal hizmet 
yaklaşımına vurgu yapmakta ve bu nedenle hayırseverlik yerine hak temelli yaklaşımı 
benimsemektedir. Politikalarını sadece savunmasız gruplara yönelik tedbirler almakla 
sınırlamak yerine, koruyucu, önleyici, güçlendirici ve destekleyici hizmetleri engelli, kadın, 
yaşlı, LGBTİ +, genç, erkek ve çocukları kapsayıcı bir şekilde sunmaya çalışmaktadır. Bu 
bağlamda, geçici idari ve teknik çözümler geliştirmek yerine sürdürülebilir kurumsal 
politikalara vurgu yapmaktadır. Belediyenin sosyal politika tabanı için anahtar kelimeler şu 
şekildedir: herkes için eşit hizmet, çok disiplinli çalışma, yerinde hizmet sağlama, bireylerin, 
grupların ve toplulukların güçlendirilmesi, refahın desteklenmesi, erişilebilirlik ve işbirliği. 
Stratejik Planında stratejik hedefi “toplumun her kesiminin korunduğu ve değişen 
ihtiyaçlarının toplumsal eşitlik perspektifiyle karşılandığı yaşam haklarına saygı duyan bir 
kent olmak” olarak benimsemiştir. Bu nedenle; VII. Faz VII ve Stratejik Planın önümüzdeki 
beş yılında, daha fazla kişinin daha iyi hizmetlere erişimini sağlamak için sosyal hizmetlerini 
geliştirmeyi ve genişletmeyi planlamaktadır. Halihazırda yaklaşık 13 farklı birim aracılığıyla 
sosyal hizmet veren Kadıköy Belediyesi, sosyal hizmet birimlerinin sayısını artırmayı 
planlamakta ve 2024 yılına kadar sosyal hizmetlerden yararlanan kişi sayısını yaklaşık %50 
artırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için planlanan eylemlerden bazıları aşağıda 
belirtilmiştir: 

Sosyal hizmet merkezlerinde profesyonel hizmetler 

• Ev temelli profesyonel hizmetler 

• İhtiyaç sahibi insanlar için sosyo-ekonomik destek ve sosyal yardım 

• Herkes için eğitim ve istihdam faaliyetleri 

• Engelliler, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler için yerinde hizmetler 

• İşbirliği projeler, eğitimler ve çalıştaylar 

• Kadın Konukevinin Kurulması 

 13



• 65+ için bilgilendirici sağlık seminerleri 

•Alzheimer Merkezinin uzman hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

Öncelik 3: Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi 

Çocukluk sadece bir büyüme süreci değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından 
karmaşık dinamikleri olan çok özel bir dönemdir. Modern toplumlarda çocukluk, yetişkinlere 
göre farklı biyolojik, psikolojik ve sosyal niteliklere sahip, farklı ihtiyaç ve beklentilerle çok 
özel bir dönem olarak kabul edilmektedir. Kadıköy Belediyesi, bir yandan hizmetlerini daha 
fazla çocuğa ulaşacak şekilde genişletmekte, diğer yandan da yenilikçi projeler ve faaliyetler 
ekleyerek hizmetlerini çeşitlendirmekte ve çocukların güvenli ve sağlıklı büyümesini 
sağlamak üzere birçok hizmet sunmaktadır. Kadıköy Belediyesi, Stratejik Planı doğrultusunda 
VII.Faz döneminde sağlık, eğitim-öğretim, kültür-sanat, spor ve çevre alanlarındaki 
hizmetleriyle çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimine destek olmayı 
hedeflemektedir. Şu anda ortalama 400 çocuk kapasiteli 5 kreşte okul öncesi eğitim veren 
Kadıköy Belediyesi, Stratejik Planda kabul edilen kreşlerin sayısını 5 yılda artırmayı 
hedeflemektedir. Ek olarak, Çocuk Meclisi'nin kurarak, çocukları çocuk temelli hizmetler 
konusunda yerel karar alma sürecine dahil etmeyi hedeflemektedir.
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