
1. Hayvan Hakları Gönüllüsü 
 
Faliyet Alanları  

 

v Besleme: 
o Belediye tarafından kendilerine tahsil edilecek hayvan besinleriyle kendi mahallerinde ilgili 

yerlerde hayvanları beslemesi. 
o Besleme gönüllülerinin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenmesi, bu 

kişilerin Kent Konseyi Hayvan Hakları komisyonuna üye olmaları ve her mahallede en fazla 
2 temsilci olması. 

o Sokak Hayvanlarının beslenmesi doğrultusunda alanında uzman, kişiler ve odalarca eğitim, 
seminer veya toplantı düzenlenmesi. 

v Kısırlaştırma: 
o Mahallerindeki kedi ve köpekleri kısırlaştırma merkezilerine getirerek kısırlaştırma 

süreçlerine katılım. 
o Özellikle kedilerin yakalanması zor bir süreç, kedilerin besleyicileri tarafından merkezimize 

getirilmesi önem arz etmektedir.  
o Rehabilitasyon merkezimizde kısırlaştırılan kedilerin ilgili gönüllüsü tarafından 2 gün süre 

ile temiz alan, bahçe ya da ev gibi alanlarda sokaktaki hayatına geçmeden önce misafir 
edilmesi. 

v Bakım:  
o Sahipsiz Sokak kedileri ve köpekleri için tahsis edilen bakım evlerinin, beslenme ve su 

oluklarının bakım onarımlarını yapmak, ya da bakımı için belediyenin ilgili merkezine 
getirmek.  

v Sahiplendirme:  
o Gönüllülerin ilçe dahilinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi hususunda 

çalışmalar yapması. 
o Sahiplendirme yapılabilmesi adına vatandaşlara açık dijital paylaşım yapılabilen sistemin 

kurulması.  
o Doğadan direk sokak hayvanı sahiplenme sorumluluk projesi  

Görev ve Sorumluluklar  

• Belediyenin Veteriner Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. 
• Veteriner İşleri Müdürü tarafından yapılan mahalle toplantılarına katılmak 
• Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının 

yapılmasını sağlamak, 
• Aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve 

aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan 
geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle 
eş güdüm sağlamak 

İlgili Müdürlük  

Veteriner İşleri Müdürlüğü 



2. Çevre Gönüllüsü 
 

GERÇEK KİŞİLER 

18 yaş üzeri: Avcılar’da yaşayan ve çevresine duyarlı olan vatandaşlardır. 

7-12 yaş arası çocuklar: Ailelerinin rıza ve onayı doğrultusunda yapılacak etkinliklere (bitki dikim, çöp 
toplama vs.) ve yaş gruplarına uygun eğitimlere katılabilirler. Okullarında faaliyetlerinden bahsederek 
gönüllü kazanım çalışmalarına destek olabilirler. 

12-18 yaş arası gençler: Ailelerinin rıza ve onayı doğrultusunda yapılacak etkinliklere (bitki dikim, çöp 
toplama, kamp, gezi vs.) ve yaş gruplarına uygun eğitimlere katılabilirler. Okullarında faaliyetlerinden 
bahsederek gönüllü kazanım çalışmalarına destek olabilirler. Kurulacak bilgilendirme stantlarında 
bilgilendirme faaliyetlerine katılabililer. 

Görev Alanları 

• Etkinlik  
• Eğitim ve Bilinçlendirme 
• Proje  

Faaliyet Alanları 

• Yeşil alanların korunması 
• Çevre temizliğine karşı hassasiyet 
• Ekolojik okuryazarlık 
• İklim krizine karşı farkındalık 
• Kuş ve endemik bitki gözlem ve takip 
• Habitat farkındalığı 
• Geri dönüştürülebilir atık/ atıksız yaşam farkındalığı 

Sorumluluklar 

Etkinlik 

Yapılacak etkinliklere katılım gönüllüleridir. Planlanan etkinliğin gerçekleştirilme aşamasında 
organizasyonel ve fiziksel olarak eylemlere destek verir, toplumsal bilinç ve birlikte çalışma ruhunun 
oluşturulmasına katkı sağlarlar. 

• Yapılacak ağaçlandırma vs. bitki ekim-dikim etkinliklerine katılım ile doğa ve insan arasındaki 
iletişimin arttırılması, 

• Çöp toplama etkinlikleriyle Avcılar’ın temiz kalmasına destek verilmesi, 
• Atığın doğru ayrıştırılması etkinlikleriyle ekonomiye ve çevreye katkı sağlanması, 
• Atıksız yaşamın benimsendiği kamp, piknik, gezi gibi etkinlikler düzenlenmesi, 
• İklim değişikliğine uyum için yapılacak kampanya ve bilgilendirmelerde destek verilmesi, 
• Alınan eğitimler doğrultusunda adil ve bilinçli tercihler yapılması, bu yaklaşımını yakın 

çevreden başlayacak biçimde yaygınlaştırılması, yapılacak etkinliklere destek verilmesi. 

 

 

 



 

Eğitim ve Bilinçlendirme Gönüllüleri 

Gerekli veya isteğe bağlı eğitimleri veren, eğitim dokümanları hazırlayan, bilinçlendirme çalışmalarına 
katılan gönüllülerdir. Farklı STK’lar, özel ve/veya kamu kurumları ve üniversitelerle birlikte çalışarak 
projeler geliştirirler. 

• Etkinlik gönüllüleri ve genç gönüllüler başta olmak üzere tüm vatandaşlara ekolojik 
okuryazarlık, sıfır atık, permakültür tasarımı, dendroloji (ağaç bilim), ornitoloji (kuş bilim) vb. 
eğitimlerinin kurgulanarak verilmesi,  

• Bitki ve ağaç türleri bilinci ile Avcılar habitatına ve ekolojisine katkı sağlanması, 
• Belediyeyle ortak projeler geliştirilmesi, kapasite arttırma ve bilinçlendirme çalışmalarına 

destek, deklarasyon ve bilgilendirme notları yayınlanması. 

Proje Gönüllüleri 

Etkinlikleri ve eğitimleri planlayan gönüllülerle yakın iletişim içinde, Avcılar’da uygulanabilecek çevre 
projelerini geliştiren gönüllülerdir. 

• Ekolojik bilincin pekiştirilmesine yönelik proje ve etkinlikler geliştirilmesi,  
• Yeryüzündeki bütün canlılara saygı ve yaşam haklarının savunulması konusunda belediyeyle, 

diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerle ile ortak projeler yürütülmesi, 
• Avcılar’a özgü sorunlara çözüm bulacak, yenilikçi projeler geliştirilmesi. 

Gönüllülük Kriterleri 

• Avcılar’da ikamet etmek 
• Çevre konusunda harekete geçme isteğine sahip olmak 
• Eğitimlere katılım konusunda motivasyon sahibi olmak 
• Takım çalışmasına yatkın olmak 

İlgili Müdürlükler 

• Özel Kalem Müdürlüğü 
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
• Temizlik İşleri Müdürlüğü 
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
• Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 

TÜZEL KİŞİLER 

Avcılar’da bulunan tüm ticari işletmelerdir.  

Görev Alanları 

• Yeşil dönüşüm 
• Sıfır Atık 

 

 



Faaliyet Alanları 

• Büyük ölçekli ticari işletmelerin yeşil dönüşüm çalışmalarının belediye tarafından takip edilip 
desteklenmesi, 

• Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

Sorumluluklar 

• Yeşil mutabakat çerçevesinde dönüşüm başlatan ve tamamlayan işletmelerin belediye 
tarafından sosyal medya, web sitesi vs. üzerinden desteklenmesi, sertifika verilmesi 

• Kurulacak sertifikasyon sistemiyle özellikle restoran, kafe, büfe vs. işletmelerin sıfır atık 
uygulamalarını gerçekleştirmelerinin desteklenmesi,  

• Restoran, kafe, büfe vs. işletmelerin organik atıklarını kompostlaştırılmasının desteklenmesi, 
sertifikasyonda özel amblem ve vergilerde indirime gidilmesi. 

Gönüllülük Kriterleri 

• Avcılar’daki dahil olmak isteyen tüm işletmeleri içermektedir. 

İlgili Müdürlükler 

• Özel Kalem Müdürlüğü 
• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
• Temizlik İşleri Müdürlüğü 
• Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
• Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
• Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

  



3. Toplum Sağlığı Gönüllüsü  
 

Faaliyet Alanları  

Beslenme Sağlığı  

Gönüllü Sağlık Ekibi  

Sağlık Eğitimleri  

Sağlık Ekipman ve Destek Gönüllüsü  

  

Görev ve Sorumluluk 

v Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün tarama ve diğer ilgili çalışmalarında toplum sağlık gönül-
lüsü bireylerden destek alınması, 
 

v Toplum sağlığı gönüllüsünün teşhis ve tedavi noktasında Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
adına faaliyette bulunamaz. Farkındalık yaratma ve bilgilendirme süreçlerinde destek sağlar. 
 

v Sağlık seminerlerinde vatandaşlara ulaşma ve seminerlere davet noktasında gönüllülerden yarar-
lanılması ile katılımlarda artış sağlanması, 
 

v Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerinin yaygınlaştırılması sürecinde, ruhsal engellilikle sonuçla-
nan ağır ruhsal hastalıklar başta olmak üzere, Ruh Sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirici, eğitici 
faaliyetlerden bulunmak, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) hizmetlerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak, 
 

v Basın ve medya aracılığı ile Ruhsal Hastalıklarla ilgili toplumdaki damgalanmaya karşı mücadele 
etmek, bu konuda toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak, 
 

v Ruhsal hastalıkları olan vatandaşların iyileştirme çalışmaları sonucu ürettikleri ürünlerin sergilen-
mesine yardımcı olmak, 

 
v Acil durumlar başta olmak üzere Avcılar İlçesinde ekipman ve sistem desteği sunmak, 

 
v Koordinasyon ve iyileştirme toplantılarına katılımın sağlanmak. 

 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor işleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Gönüllülük Kriteri  

a) Bölgemizde ikamet vatandaşlardan olmak 
b) Sağlık Hizmetleri ile alakalı bir meslek dalına mensup olmak 

 

 



4. Afet Gönüllüsü  
 

Her mahalleden gönüllü kişilere AFAD tarafından eğitim verilmesi sağlanarak, özellikle deprem 
sonrasında ve yaşanabilecek diğer afetlerde öncelikle kendisi ile yakın çevresi ve yardıma ihtiyacı olan 
herkese, ulusal düzeyde yardım gelene kadar mevcut imkanlarla yerel yönetimin koordinesinde 
çalışmalara katkı sağlaması. 

 
Faaliyet Alanları:  
1) Avcılar İlçe sınırları dahilinde Afet öncesi Farkındalık Faaliyetleri (Eğitim, Seminer, tatbikat vb. 

bilinçlendirme çalışmaları) 
2) Koordinasyon Faaliyetleri 
3) Arama Kurtarma Faaliyetleri 
 
 
Gönüllülük Kriterleri: 
 
1) Gönüllü olmak istediği mahallede ikamet ediyor olmak, 
2) 18 yaşını doldurmuş olmak, 
3) Temel ilkyardım eğitimi almış olmak, 
4) Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim ve sertifika almış olmak, 
5) Kronik bir hastalık sahibi olmamak, 
6) Herhangi bir fiziksel engeli bulunmamak, 
7) Takım çalışmasına uygun ve disiplinli olmak, 
8) İletişim ve koordinasyon becerisine sahip olmak. 

 

Görev ve Sorumluluklar: 

1) Afet öncesinde “Mahalle Afet Gönüllüsü” olabilmek için gerekli kriterler olan ilk yardım ve afet 
eğitiminden edindiği bilgileri mahalle ve ilçe sakinleri ile paylaşarak afet farkındalığı yaratmak. 

2) Deprem, sel, yangın, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil durumlarda profesyonel 
ekipler ulaşıncaya kadar arama kurtarma, ilk yardım çalışmalarını yaparak müdahale 
kapasitesini arttırmak 

3) Afet zamanı yerel yönetimce belirlenmiş olan Afet Yönetim Merkezi yetkilileri ile koordineli 
çalışma yürütmek ve doğru bilgi akışını hızlandırmak 

4) Yapılacak toplantılara ve süreç içi eğitimlere katılarak ve bilgilerini yenileyerek güncel tutmak 
5) Afet gönüllüleri için kurulacak olan telefon zincirine katılarak iletişimin sürekliliğini sağlamak 

 

İlgili Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Sivil Savunma Birimi 

 
 
 

  



5. Sosyal Hizmetler Gönüllüsü  

Görev Alanları 

• Dezavantajlı (yaşlı, çocuk, engelli) kişiler 
• Mülteciler 
• Aşevi ve ayni yardımlar 

Faaliyet Alanları 

• Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesine destek, 
• Mültecilerin (özellikle kadın ve çocukların) günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla 

mücadelesinde destek, 
• Aşevi ve ayni yardımların dağıtımında destek. 

Sorumluluklar 

• Dezavantajlı bireylerin sorunlarının çözümü ve hayatlarının kolaylaştırılması konusunda 
belediye birimleriyle birlikte çalışılması ve personele destek olunması, 

• Mültecilerin günlük hayatta yaşadıkları dil ve iletişim sorunlarının çözümü için geliştirilecek 
projelere ve toplumsal entegrasyona destek verilmesi, 

• Aşevi ve ayni yardımların dağıtılmasında destek verilmesi, 
• İhtiyaç sahipleri ve dezavantajlı bireyler için projelerin üretilmesi ve uygulanması konusunda 

destek verilmesi, 
• Belediye ile ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde güncel yöntemler geliştirilmesi, destek ve 

takibin sağlanması. 

Gönüllülük Kriterleri 

• Avcılar’da ikamet eden, 
• 18 yaşını aşmış, 
• Sabıka kaydı olmayan, 
• Ekip çalışmasına yatkın, 
• Güçlü iletişim becerilerine sahip, farklı kültür ve dillerden kişilerle çalışmaya istekli, 
• Empati yeteneği yüksek. 

İlgili Müdürlükler 

• Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
• Kadın ve Aile Müdürlüğü 

 

 


