
GÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRMEGÖNÜLLÜ YEREL DEĞERLENDİRME  

2022



AVCILAR
GÜZEL İNSANLAR KENTİ



KRİTİK EYLEM
ÇAĞRISINA 
AVCILAR'DAN
GÜÇLÜ CEVAP

"Küresel Amaçlar, diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği,
ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adil ve eşit
yaşam gibi alanları da içeren evrensel eylem çağrısıdır.

Dünyamızın geleceğ� ve gelecek nes�ller açısından bu kr�t�k
eylem çağrısına Avcılar olarak güçlü b�r şek�lde cevap verd�ğ�m�z�
gururla b�ld�rmek �ster�m."

Av. Turan Hançerli
Avcılar Belediye Başkanı

Avcılar Beled�yes� olarak şuna �nanmaktayız; Küresel Amaçlar b�rb�r�yle
bağlantılıdır; b�r amaçta başarının anahtarı, b�rb�r�yle ortak yönler� olan

sorunları hep b�rl�kte ele almaktan geçmekted�r.
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 Avcılar, İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısında;
b�r tarafı göl, b�r tarafı den�z olan ve tar�h� b�nlerce
yıl önceye g�den b�r yerleș�m. Tar�h�n her anında
göç edenler�n terc�h ett�ğ�, yolların kes�șt�ğ� b�r
merkez. Bugün Avcılar’da b�rçok meden�yet�n
�zler�n� görmek, toprağı kazdıkça yen� tar�h
kes�tler�ne ulașmak mümkün. Fakat tar�h�
neredeyse coğrafyamızdak� �nsanlık tar�h� kadar
esk� olan Avcılar'ımızın geleceğ� tüm �nsanlık �le
b�rl�kte, �nsanlığın yașadığı sorunlar yüzünden
tehl�ke altında. 
 
  B�rleșm�ș M�lletler’�n �lan ett�ğ� ve �nsanlığın
yașadığı sorunlara çözüm formülü olarak
ben�msenen Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları
burada ortaya çıkıyor. Avcılar’ın, Türk�ye’n�n,
Avrupa’nın ya da dünyanın yașamına devam
edeb�lmes�n�; �nsanlığın tar�hsel olarak yașadığı
tüm problemler� haf�fleterek ve mümkünse çözerek
�lerlemes�n� hedefleyen bu on yed� madde Avcılar
Beled�yes� olarak kend�m�z�, yaptıklarımızı ve
yapacaklarımızı adapte etmeye çalıștığımız
formüller olarak önümüzde duruyor.

              l�n�zdek� Gönüllü Yerel Değerlend�rme    
          (GYD) çok ayrıntılı b�r çalıșma sonucu
ortaya çıktı. Avcılar Beled�yes� olarak yaptığımız
tüm �șler�, Avcılar’da yașayan herkesle, karar
ver�c�lerle, STK’larla, �ș �nsanlarıyla
değerlend�rd�k ve 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amacı’nda "neredey�z ve nasıl daha �lerler�z"
sorularına cevap aradık. Küresel sorunlara yerel
çözümler konusunda kend�m�ze b�r görev
alıyoruz ve tar�h�n ötes�nden gelen Avcılar’ı tüm
�nsanlık �le b�rl�kte geleceğe tașımayı
amaçlıyoruz. Devletler, kentler, topluluklar ve
�nsanlar olarak bașarmak zorundayız. Daha
ad�l, daha yașanab�l�r ve daha çevres�ne uyumlu
b�r yașamı kurmak zorundayız. 

  En küresel görünen sorunların dah� yerelden
kaynaklandığı ve yerel� etk�led�ğ� dünyamızda
küresel�n ve yerel�n gerçek sorunlarına k�msey�
ger�de ve dıșarıda bırakmayacak șek�lde gerçek
çözümler bulmak amacıyla Avcılar’da çalıșıyoruz.
B�rleșm�ș M�lletler Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları sayes�nde zaten yapmakta olduğumuz,
planlarımıza koyduğumuz hedef ve eylemler�m�z�
evrensel b�r formüle oturtma șansı yakaladık. Bu
amaçlar b�ze hem kend�m�z� düzenleme hem de
geleceğ�m�z� planlama fırsatı verd�.
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Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları'nın
(SKA) yerelleșt�r�lmes�n� sağlamak ve
hızlandırmak �ç�n, yerel ve bölgesel
yönet�mler�n SKA'lara ulașılmasında
anlamlı ve güçlü katkıda
bulunab�leceğ� b�r ortam sağlanması
gerek�yor.
Eylül 2019'da duyurulan “On Yıllık
Eylem”; yoksulluk ve c�ns�yetten �kl�m
değ�ș�kl�ğ�ne, eș�ts�zl�ğe ve f�nans
açığını kapatmaya kadar çeș�tl�
sorunlara sürdürüleb�l�r çözümler�n
hızlandırılması çağrısında bulunuyor. 
Bu �dd�alı çağrıya dünya çapında
ancak üç düzeyde çalıșılab�lerek
ulașılması mümkün; küresel, yerel ve
k�ș�sel. Bu çağrı sürdürüleb�l�r ve
kapsayıcı kalkınma �ç�n küresel yol
har�tası olmaya devam etmekted�r.
Pandem� sonrası yen�den kalkınma
ortamında, Avcılar'da SKA'lar her
zamank�nden daha �l�șk�l� ve tam
�y�leșme �ç�n b�r çerçeve sağladığını bu
değerlend�rme çalıșmamızda
gözükmekted�r
#Macro-Strateg�st #SKA-Uzmanı

Gönüllü Yerel
Değerlend�rme(GYD) �kl�m, çevre,
yoksulluk, demokras�, ekonom�,
șeh�rleșme, afetler ve canlılarla
�lg�l� b�rçok sorun �le adalets�zl�ğe
ve gel�ș�me muhtaç alanlar
bağlamında Dayanıklı ve Ad�l
Șeh�rler�n İnșasına yönel�k v�zyonu
kapsamaktadır. Bu v�zyonun
gerçekleșmes� ve 2030
Gündem�’ne katkılarının
�zleneb�lmes� �se ancak stratej�k
b�l�nce sah�p, kararlı b�r yönet�m
anlayıșının ürünü olan eylem
planları �le B�rleșm�ș M�lletler'le
ortak olma taahhüdünü �çeren
GYD aracılığıyla olacaktır. Ayrıca
sürdürüleb�l�r yen�l�kler ve
zorluklarla mücadele konusundak�
deney�m paylașımları yönet�mlere
�lham kaynağı olacak; tüm canlılar
�ç�n daha yașanılab�l�r, ad�l ve
sürdürüleb�l�r b�r gelecek �nșasında
b�rl�kte hareket etme kültürünün
yaygınlașmasına katkı
sağlayacaktır. #Stratej�st 
 #Yönet�m-B�l�mc�

Dünya olarak geld�ğ�m�z noktada;
ver�ml�l�k artıșı, n�tel�kl� �st�hdam,
gel�r dağılımının �y�leșt�r�lmes� ve
yeș�l ekonom� büyük önem
kazanmıștır. 2015 yılında Dünya
L�derler�’n�n uzlașmıș olduğu 17
Amaç bu konuların temel�ne
�nmekted�r; Așırı Yoksulluğu Sona
Erd�rmek, Eș�ts�zl�k Ve Adalets�zl�k İle
Mücadele, İkl�m Değ�ș�kl�ğ�n�
Düzeltme. Buradan yola çıkarak;
Dünya’dan b�rçok yerel yönet�m�n
Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları’nın yerelleșt�r�lmes� �ç�n
harekete geçt�ğ� süreçte Avcılar
olarak bu harekete etk�n ve ver�ml�
kaynak yönet�m�m�z sayes�nde güçlü
b�r șek�lde yanıt vermen�n
mutluluğunu yașamaktayız.
Küresel sorunlara yerel çözümler
anlayıșıyla bașlamıș olduğumuz SKA
sürec�m�z�n öneml� b�r çıktısı olan
Gönüllü Yerel Değerlend�rme’n�n
Türk�ye ve Dünya’dak� tüm yerel
yönet�mlere örnek olmasını d�ler�m.
#Yeș�lEkonom�st #SKA-Uzmanı

OĞUZ ȘEN ALİCAN SARIGÜL Dr. SERVET KAYA

PROJE KOORDİNATÖRLERİNİN MESAJLARI
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ÖZET
Avcılar Kent�, bu çalıșmada B�rleșm�ș M�lletler Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları 2030 Gündem�ne yönel�k yaptığı çalıșmaları ve faal�yetler�
değerlend�rm�șt�r.

2022 yılı dünyamız �ç�n herhang� b�r yıldan farklı
değ�lken, �nsanlık �ç�n öneml� b�r z�h�nsel dönüm
noktasına �șaret ed�yor. 1929 Büyük Buhranı,
ardından altı yıl süren ve m�lyonlarca �nsanın
ölümüyle sonuçlanan İk�nc� Dünya Savașı
sonrasında B�rleșm�ș M�lletler bașta olmak üzere
ortaya çıkartılan uluslar üstü kurumlarla tes�s
ed�len barıș ve oturmuș yapı 1970’ler �t�bar�yle
tekrar b�r açmaza doğru yol almaktaydı.

B�r taraftan etk�s�n� nükleer s�lahlanma �le
h�ssett�ren Soğuk Savaș, Keynesyen ekonom�k
s�stem�n zarar görmeye ve �șlememeye bașlaması
ve d�ğer taraftan da �lk defa �nsanlığın gündem�ne
gelmeye bașlayan “Yerküren�n Sınırları” konusu
kısa süren huzur ve toparlanma ortamını tehl�keye
atmıș ve yen� b�r bakıș açısının gerekl�l�ğ�n� ortaya
çıkarmıștı. 2022’de 50. Yılını andığımız ve İsveç’�n
Stockholm kent�nde gerçekleșt�r�len B�rleșm�ș
M�lletler Çevre Konferansı böyle b�r ortamın
çıktısıdır. İnsanlık olarak “b�r șeyler�n �y�ye
g�tmed�ğ�n� ve g�tt�ğ�m�z yolu değ�șt�rmezsek çok
daha sıkıntılı b�r noktaya varab�leceğ�m�z�n”
anlașıldığı b�r yıldır 1972.

Bugüne geld�ğ�m�zde durum ne yazık k� 1972’de
öngörülen ve umulandan daha kötü. İnsanlık olarak
da yerkürem�z �ç�n de �șler �y� g�tm�yor. Fakat sah�p
olduğumuz uluslar üstü kurumlarla bu duruma
müdahale etme �steğ�yle çalıșmaya devam ed�yoruz
ve bu sebeple 1972 Stockholm Konferansı bu yönde
atılan son adım olmadı.

2015 yılının Eylül ayında B�rleșm�ș M�lletler Genel
Kurulu �nsanlığın önüne 15 yılda üstes�nden gelmek
üzere 3 öneml� sorun tanımladı.

           Așırı yoksulluğu sona erd�rmek

           Eș�ts�zl�k ve adalets�zl�kle mücadele etmek

           İkl�m değ�ș�kl�ğ�n� durdurmak

Bu üç öneml� sorunun üstes�nden gelmek �ç�n 17
Küresel Amaç bel�rlend� ve üzer�nde uzlașıldı. 17
maddel�k b�r yol har�tası çıkartıldı ve bu yol har�tasına
da Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları (SKA) �sm�
ver�ld�. Bu 17 maddel�k yol har�tasına baktığımızda
çok öneml� �k� nokta göze çarpıyor. Bunlardan �lk� tüm
maddeler�n tüm uluslara yönel�k olarak uygulanab�l�r
olması. Benzer b�r d�ğer nokta �se her sorunun
tanımlanmıș olduğu ve böylece bu amaçlara
ulașıldığında “k�msen�n ger�de kalmayacağı.”

Özet
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Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları (SKA) farklı
ekonom�k ve �nsan� gel�șm�șl�k sev�yes�nde
bulunan ülkeler�n de uygulayab�leceğ�  17
evrensel amacı �çermekted�r. Yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegen�m�z� korumak, tüm �nsanların
barıș ve refah �ç�nde yașamasını sağlamak ve
küresel ve yerel sürdürüleb�l�r kalkınma
uygulamalarına b�r çerçeve olușturmak amacıyla
2030’da tamamlanacak b�r yol har�tası ortaya
koymaktadır.

SKA’lar, B�rleșm�ș M�lletler’e üye ülkeler
tarafından Eylül 2015’te B�rleșm�ș M�lletler Genel
Kurulu’nda kabul ed�l�p 1 Ocak 2016 tar�h�nde
yürürlüğe g�rm�șt�r. Hükümetler tarafından 2001
yılında kabul ed�l�p Aralık 2015 tar�h�nde
geçerl�l�ğ�n� y�t�ren B�nyıl Kalkınma Hedefler�n�
tak�ben ve bu hedefler üzer�ne �nșa ed�lm�șt�r ve
2030 yılı hedeflenm�șt�r.

İç�nde bulunduğumuz yıl �t�bar�yle amaçların
kabul ed�lmes� ve sonuçlanması arasındak� tam
ortada bulunmaktayız. Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları’nı kullanarak üstes�nden gelmem�z
gereken üç ana problem hala ortada durmakta
ve yerkürey�, �nsanlığı tehd�t etmeye devam
etmekted�r. Geld�ğ�m�z noktada �nsanlığın
mücadele ett�ğ� b�r çok kr�z�n olması ve bazen
öncel�k sıralamasının değ�șmes� sebeb�yle
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları �le ulașılmak
�stenen hedeflere yönel�k �lerlemen�n durduğu ve
bu amaçların �k�nc�l plana düștüğünü gösteren
raporlar yayınlanmaktadır.

Sürdürüleb�l�r Kalkınma Çözümler� Ağı (SDSN)
Bașkanı ve SKA İndeks� ve Gösterge Tablolarını
�çeren Sürdürüleb�l�r Kalkınma Raporu (SKR) �lk
yazarı Prof. Jeffrey D. Sachs Sachs, “1972’de
Stockholm’de �nsan çevres� üzer�ne yapılan �lk BM
Konferansından 50 yıl sonra, sosyal kapsama,
tem�z enerj�, sorumlu tüket�m ve kamu
h�zmetler�ne evrensel er�ș�m g�b� temel SKA
�lkeler�ne, zamanımızın büyük zorluklarına yanıt
vereb�lmek �ç�n her zamank�nden daha fazla
gerek duyuluyor. " d�yerek mevcut durumu ortaya
koyuyor.

Sachs ayrıca "Yoksul ve savunmasız ülkeler, b�rden fazla
sağlık, jeopol�t�k ve �kl�m kr�z� �le bunların
yayılmalarından özell�kle ağır șek�lde etk�len�yor. SKA
�lerlemes�n� esk� hal�ne get�rmek ve hızlandırmak �ç�n
pandem�y� sona erd�rmek üzere küresel �șb�rl�ğ�ne,
Ukrayna’dak� savașa son vermek �ç�n görüșmelere ve
SKA’lara ulașmak �ç�n gereken f�nansmanı sağlamaya
�ht�yacımız var” d�yerek geld�ğ�m�z noktayı özetl�yor.

İnsanlık olarak b�rden çok fakat b�rb�r�yle �l�șk�l� kr�zlerle
karșı karșıyayız. Bu kr�zlere karșı reçetem�z de bell� fakat
uygulamakta sıkıntılar çek�yoruz. Bu sıkıntıları așmak �ç�n
uluslarüstü kurumlar, uluslararası kurumlar, ulusal
kurumlar ve yerel kurumlar �șb�rl�ğ� ve koord�nasyon
hal�nde hareket etmel� ve ortaya çözümler sunmalıdır.
Sorunların hem küresel hem de yerel olduğu b�r çağda
çözümler�n de küresel olduğu kadar yerel olması
gerekt�ğ� b�r gerçekt�r. B�rleșm�ș M�lletler g�b� en büyük
uluslarüstü yapımız �le b�r yerel yönet�m�n aynı amaçlara
yönel�k hareket etmes� ve �nsanlığın değer� olarak ortaya
konan Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları’na yönel�k
olarak tüm yapısını yen�den örgütlemes� küreselleșme
çağının b�ze sağladığı fırsatların çok doğru kullanıldığına
�șaret etmekted�r.

Bugün 17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amacı’ndan herhang�
b�r tanes�n�n nüfusu m�lyarlara varan b�r ülkede ne kadar
geçerl�l�ğ� ve hayat�l�ğ� varsa; nüfusu yarım m�lyon olan
b�r yerel yönet�mde de aynı șek�lde geçerl� ve hayat�d�r.
B�reyler ve toplumlar Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları’nın ortaya koyduğu değ�ș�me açık ve bu
değ�ș�me �ht�yaç duymaktadırlar. K�m� amaçlar daha
genel pol�t�kalar gerekt�rse de k�m� amaçların
sonuçlarına ulașmanın anahtarı yerelden ve yerel
yönet�mlerden geçmekted�r. Çağın sorunlarını anlamıș ve
bu sorunlara y�ne çağın gerekt�rd�ğ� g�b� yanıtlar vermek
�steyen yerel yönet�mler de kend�ler�n� Sürdürüleb�l�r
Kalkınma Amaçları’na uygun pol�t�kalar ve çözümler
üretmeye evr�ltm�șlerd�r. 

Gönüllü Yerel Değerlend�rme, bu çabanın sonucunda
ortaya çıkan b�r çalıșmadır. B�rleșm�ș M�lletlerce kabul
ed�len 17 Evrensel Amaca b�r yerel yönet�m�n dâh�l olması
ve bu yönde yaptığı tüm �șler� her b�r kentl�n�n görüșü �le
raporlamasıdır. 

Özet
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AVCILAR'IN TARİHÇESİ
Avcılar’ın geçm�ș� tar�h önces� çağlara
dayanmaktadır. Bugün F�ruzköy Mahalles� �ç�ndek�
Küçükçekmece Gölü havzasında yapılan kazılarda,
esk� b�r l�man kent� olan Bathonea Ant�k Kent�’n�n
kalıntıları bulunmuștur. Bu kazılarda bulunan tar�h�
eserler�n b�l�msel anal�zler� yapıldığında m�lattan
önces� döneme dayanan günlük hayatta kullanılan
eșyalar �le V�k�ngler’e a�t arkeoloj�k kanıtlar
bulunmuștur. Șu an üzer�nde yașadığımız bu
coğrafya geçm�ște b�rçok meden�yete ev sah�pl�ğ�
yaptığı g�b�, günümüzde de hem �nsan hem de
kușların göç yollarının merkez� hal�nded�r. Kazıların
devam ett�ğ� ant�k kent�n Doğu Roma Dönem�’nde
dah� kullanıldığı ortaya çıkarılmıștır (Erb�l, 2014).
Ayrıca 1453’te İstanbul’un feth� sırası ve sonrasında
Rum vatandașların Avcılar’da yerleș�k olduğu
b�l�nmekted�r.

Avcılar'ın �sm� geçm�şte bu
bölgen�n av mevs�m�nde
avcıların uğrak yer� olmasından
gelmekted�r.
Cumhur�yet'�n �lanından önce
Avcılar �lçes�n�n �lk yerleş�m
yerler�nden olan Ambarlı, 60
hanel�k küçük b�r Rum köyüdür.
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Avcılar Merkez Mahalles� 90'lar

AVCILAR'IN TARİHÇESİ

Avcılar’ın �sm� geçm�ște bu bölgen�n av mevs�m�nde
avcıların uğrak yer� olmasından gelmekted�r.
Cumhur�yet�n �lanından önce Avcılar'ın �lk yerleș�m
yerler�nden olan Ambarlı, 60 hanel�k küçük b�r Rum
köyüdür. Mübadele esnasında Yunan�stan’ın
Ömber�ya Köyü'nde yașayan Türkler, Rumların
bıraktığı Ambarlı’ya nüfus bașına yaklașık 5’er
dönümlük tarla ver�lerek yerleșt�r�lm�șt�r.

Bulgar�stan Ortaköy’e (İvaylovgrad) bağlı Balcıbük
(Maden buk) Köyü’nden gelen 60 Türk hane, 14
Aralık 1928 tar�h�nde F�ruz Ç�ftl�ğ�’ne yerleșt�r�lm�ș,
1930 yılına kadar Ambarlı Köyü Muhtarlığı’na bağlı
olarak kalmıșlardır. 1930 yılında köy statüsüne
çevr�lerek F�ruzköy �sm� ver�lm�șt�r. Vetova ve
Razgrat’ta yașayan �k� köy halkı 1929 yılında
Avcılar’a gelerek, Am�ndos ç�ftl�k b�nası ve hayvan
barınaklarına sığınmıșlardır. 

Sığınmacıların kred� çekerek mevcut yerler�n� satın
alab�lmeler� �ç�nse Am�ndos Ç�ftl�ğ�’n�n �sm� Avcılar
Köyü olarak değ�șt�r�lm�șt�r. 1934’te �k� köyün
(Avcılar ve Ambarlı) b�rleșmes�yle Avcılar Köyü
kurulmuștur.

İstanbul’da 1950 yılından �t�baren artan kentleșme
hızıyla  İstanbul �ç�nde yașayan vatandașlar Avcılar
Köyü’nden araz� almaya bașlamıștır. Böylece b�r
tarafı göl, b�r tarafı den�z olan Avcılar’da yazlık ve
kıșlık evler yapılmaya bașlanmıș, yen� mahalleler
olușmuștur. 1960’dan sonra Türk Elektr�k Kurumu,
Beton ș�rketler� ve d�ğer kollarda faal�yet gösteren
fabr�kaların açılması Avcılar’ın gel�șmes�ne katkı
sağlamıștır. E5 (D-100) Karayolu’nun �lçeden
geç�yor olması, İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpașa
Avcılar Kampüsü’nün varlığı, Ambarlı’nın batısındak�
dolum tes�sler� ve term�k santral �le F�ruzköy
Bulvarı’ndak� sanay� tes�sler� Avcılar’ın ekonom�k,
kültürel ve sosyal bakımdan gel�ș�m�n� sağlamıștır.

17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocael� Gölcük olan
7,4 ș�ddet�ndek� Marmara Deprem�’nden Avcılar da
etk�lenm�șt�r. 27 b�nanın yıkıldığı, 246 k�ș�n�n vefat
ett�ğ�, yüzlerce b�nanın ağır ve orta hasar aldığı
Avcılar’da, deprem demograf�k ve sosyoloj�k yapıyı
değ�șt�rm�șt�r.
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Ambarlı'da Rus Askerler� (1878)

Rumel�'den mübadele �le gelenler

Ambarlı Çeșmes� Önünde At Arabalı Vatandaș
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Avcılar, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan,
doğusunda Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece İlçes�,
güney�nde Marmara Den�z�, batısında Beyl�kdüzü ve
Esenyurt, kuzey�nde Bașakșeh�r İlçeler� �le sınırlanmıș, 42
m�lyon m² yüzölçümüne sah�p b�r �lçes�d�r.

COĞRAFİ YAPI VE ULAŞIM

EKOLOJİK YAPI

Küçükçekmece Gölü havzası Öneml� B�tk� Alanları’ndan
b�r� olan Batı İstanbul Meraları sınırları �ç�nded�r,
Bathonea Ant�k Kent� kazılarının devam ett�ğ� s�t alanında
nad�r ve endem�k b�tk�ler tesp�t ed�lm�șt�r. Bern Sözleșmes�
uyarınca korunması gereken 5 türün tehd�t altında olduğu
bel�rlenm�șt�r. Havzadak� tarım alanları yıllar �ç�nde artan
k�rl�l�kten dolayı zarar görmüș; tarım, orman ve yeș�l alan
g�b� kullanımların yer�n�, yerleș�m yerler�, ulașım aksları ve
açık alanlar almıștır.

Avcılar’dak� yeș�l alan mevcud�yet� �ncelend�ğ�nde 2021
yılı ver�ler�ne göre Avcılar Beled�ye Bașkanlığı
sorumluluğunda bulunan 301.268,76 m² (yaklașık 30
ha)’de bulunan 71 adet park, refüj ve rekreasyon alanının
198.999,21 m² (19,90 ha)’s� yeș�l alandır. İstanbul’un en
çok kent ağacı �çeren �lçeler�nden b�r� olmasına rağmen
Avcılar’da yeș�l alan, 2020 ver�ler�ne göre, 1,89 m²/k�ș� �le
İmar Kanunu’nda bel�rlenen k�ș� bașına düșen 10 m²’n�n
çok altındadır. Bununla beraber Avcılar 2020 yılı İGE-İ
araștırmasında sokak hayvanlarına yönel�k h�zmetlerden,
afetlere, arıtma performansı, yeș�l alan/orman varlığı,
sürekl� sulanan alanlar, su kütleler�n�n yüzdes� g�b� öğeler�
barındıran Çevresel Performans Endeks�nde Türk�ye
genel�nde 138 �lçe �ç�nde 78,19 puanla 2. Sırada yer
almıștır. 

Avcılar’ın sera gazı salım m�ktarı 2019’da 1.089.334
tCO2 olarak hesaplanmıștır. Bu m�ktarın %51,4’lük kısım
b�nalarda, %38,1’� ulașımdan, %10,4’lük kısım katı atık ve
atık sudan ve kalan %0,1’l�k kısım da tarımsal sulama,
hayvan varlığı kaynaklı d�ğer em�syonlardır.

Avcılar 2020 yılı İnsan� Gel�şme
Endeks�- İlçeler (İGE-İ)

araştırmasında sokak hayvanlarına
yönel�k h�zmetlerden, afetlere, arıtma
performansı, yeş�l alan/orman varlığı,

sürekl� sulanan alanlar, su
kütleler�n�n yüzdes� g�b� öğeler�

barındıran Çevresel Performans
Endeks�nde Türk�ye genel�nde 138

İlçe �ç�nde 78,19 puanla 2. sırada
yer almıştır.
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Güney�nde Marmara Den�z�, doğusunda Küçükçekmece
Gölü bulunan Avcılar, den�zel ve karasal ekos�stemler�n
kes�ș�m�nded�r. Göl havzası İstanbul’un bel�rlenen yed�
doğa alanından b�r� ve öncel�ğ� çok ac�l olan öneml�
doğa alanı, su kușları �ç�n öneml� b�r üreme ve kıșlama
noktasıdır. Bu sebeple uluslararası koruma statüsünded�r
ve Ramsar Alanı'dır. Küçükçekmece Gölü ayrıca Özel
Koruma Alanı olarak bel�rlenm�șt�r.
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Kentsel Dönüşüme Giren Bina
Sayısında Türkiye'nin En Önde
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130+
Avcılar'daki, Üniversite, Lise ve
Diğer Eğitim Kurumları Sayısı

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.

458 Bin
Nüfusu ile İstanbul'un 

En Kalabalık 8. ilçesi

Avcılar, asırlardır göç yollarının b�rleșt�ğ�, farklı toplulukların ve kültürler�n
b�rb�rler�n� tanıdığı, ortak yașamayı öğrend�ğ� b�r yerleș�md�r. Ayrıca �lçem�z 
 büyük afetlerden yüz yıllarca etk�lenm�ș, b�r çok yerleș�m yer� depremden dolayı
tahr�p olmuș olsa da �nsanlar bu coğrafyadan vazgeçmem�șlerd�r. Günümüzde
daha dayanıklı, eș�tl�kç�, gel�r adalets�zl�kler� �le mücadele eden, doğa �le uyumlu
çözümler üreterek gel�șen ve k�msey� ger�de bırakmayan Avcılar, herkes�n hoș
karșılandığı ve herkes�n a�t olduğu b�r yerd�r.
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45,3
İnsani Gelişmişlik 

Endeksi
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Avcılar SKA Serüveni

17 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amacı, amaçları unsurlarını tanımlayan
hedeflerden ve bu hedeflere yönel�k �lerlemey� ölçen 240'tan fazla
göstergeden olușmaktadır. Avcılar, Sürdürüleb�l�r Kalkınma �ç�n
2030 Gündem�'n�n uygulanmasında ve sürdürüleb�l�r b�r kent ve
dünya yaratılmasında öncülerden b�r� olmak �ç�n tüm kaynaklarıyla
çalıșmaktadır.

Avcılar 2020-2024 Stratej�k Planı �le Avcılar2029 V�zyonu, b�rçok
açıdan 2030 yılına kadar dayanıklı, sosyal, �kl�m değ�ș�kl�ğ�ne
duyarlı, k�msey� ger�de bırakmayan, kentsel ve bölgesel kalkınmada
öncü b�r kent olma g�b� �dd�alı hedefler�yle Sürdürüleb�l�r Kalkınma
Amaçları'na ulașılmasını desteklemekted�r. Kent�m�z �ç�n öncü
projeler ve programlar �le vatandașların �stek ve talepler�
doğrultusunda olușturulan yatırım planlarımız, Avcılar'da 2030
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Gündem�'n�n uygulanmasının
hızlandırılmasında hayat� b�r rol oynamaktadır.

STK'lar tarafından olușturulan ver�ler dah�l olmak üzere çeș�tl�
kaynaklardan gelen ver�ler� kullanarak hazırladığımız 2020-2024
Stratej�k Plan'ımıza SKA'lara entegre ed�lm�ș göstergeler üzer�nden
değerlend�rmeler�m�z� yaptık. 

2025-2029 yılı Stratej�k Plan'ın hedef göstergeler� 2022 Avcılar
Gönüllü Yerel Değerlend�rme çıktıları doğrultusunda olușturulmaya
bașlanmıștır. B�ze göre; ver� ayrıștırma ve anal�z�, "K�msey� Ger�de
Bırakma" anlayıșımızın temel tașıdır. 

Coğraf� ve demograf�k özell�kler� hesaba katmadan yapılan ölçümler�n
sağlıklı sonuçlar vermes� mümkün değ�ld�r. Avcılar, benzer nüfuslu
kentler g�b�, dünyadak� kozmopol�t kentlerden b�r�d�r. Raporumuzu
hazırlarken yerel demograf�k özell�kler� göz önünde bulundurduk. Elde
ett�ğ�m�z ver�ler b�r sonrak� Stratej�k Plan'ımızın göstergeler�n�n
olușturulmasına etk�l� rol oynayacaktır. 
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Savunma
Ulusal Bayındırlık
Ulașım S�stem�
Ulusal İç Güvenl�k
Dıș İl�șk�ler
Ulusal Kültür
D�n İșler�
M�ll� Eğ�t�m (İlköğret�m/L�se)
Yüksek Öğret�m

Ver�ler, yalnızca Küresel Amaçlar'dak� �lerlemem�z� göstermekle kalmadığı g�b�, bu �lerlemen�n nasıl elde ed�ld�ğ�n� ve sürdürüldüğünü
bel�rlemem�ze de yardımcı olmuștur. Bu çalıșma �le Küresel Sorunlar'a yerel çözümler üretme konusunda kararlıyız.

BM’n�n 17 SKA’sı Türk�ye'dek� yerel yönet�mler ve merkez� yönet�m bağlamında ele alındığında bazı amaçların d�rekt yerel yönet�m�n, bazılarının
merkez� yönet�m�n, bazılarının da hem merkez� hem de yerel yönet�m�n görev ve sorumluluk alanına g�rd�ğ� görülmekted�r. Bu düzeylerdek�
görev ve sorumluluklar �se șu șek�lde değerlend�r�leb�l�r;

Yetk�, sorumluluk ve yüksek sev�yede
kapas�teye sah�p olunanlar en öncel�kl�
alanlardır.

Yetk� ve sorumluluğun merkez� yönet�m
tarafından paylașıldığı alanlar, orta
sev�yede kapas�teye sah�p olunan
alanlardır.

Merkez� Yönet�m�n yetk� ve sorumluluk
alanına g�ren ancak toplumsal talepler�n
yerel yönet�mler� �çer�s�ne çekt�ğ� alanlar,
düșük sev�yede kapas�teye sah�p olunan
alanlardır.

BM’nin 2030 hedefini bir yıl öne çeken
Avcılar'ın Avcılar2029 Vizyonu
çerçevesinde 17 SKA şu şekilde
sınıflandırılmıştır: 

İtfa�ye
Sokak Aydınlatma
Çöp Toplama
Kentsel Planlama
Arsa Tem�n�
Kanal�zasyon ve Tem�zl�k
Kent İç� Ulașım
Konut ve Gecekondu
D�nsel Yapılar ve Mezarlıklar
Tur�zm ve Tanıtım

Çevre Koruma
Sağlık
Sosyal, Güvenl�k & Refah
Araștırma ve Gel�șt�rme
Eğ�t�m ve Gel�șt�rme
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İYİ UYGULAMA
ÖRNEKLERİ

DİJİTALLEŞME

OKU AVCILAR

ŞEHİR

KENTSEL DÖNÜŞÜM

EKOLOJİ

KAZ DAĞI ORMANI

Öneml� Programlarımız
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ZEYTİN AĞAcını KURTARDIK

İklim şartları göz önünde bulundurularak
yapılan yer belirleme çalışmaları neticesinde
ortalama 1.5 tonluk ağaçların 2019’da yeni
yerlerine dikimine başlandı. İlk etapta 500’e
yakın ağaç Avcılar’da tekrar hayat buldu. Belirli
aralıklarla devam eden dikim işlemlerinin yakın
zamanda bitmesiyle yaklaşık 1000 ağaçlık bir
Kaz Dağı Ormanı yapmayı planlamaktayız.
Aralarında 500 yıllık olan ağaçların da
bulunduğu ve hafriyat altında kalacak olan
ağaçlar için elimizden gelen çabayı göstermek
ve gelecek nesillere miras bırakmak başlıca
görevlerimizdendir. Güzel İnsanlar Kenti Avcılar’a
çok yakışacağını düşündüğümüz Kaz Dağı
Ormanı’ndan önümüzdeki yıl Avcılar halkı zeytin
toplayabilecek.

Dünyanın havadaki oksijen oranının en
yoğun olduğu ikinci yer olarak bilinen Kaz
Dağları'nda yapımı süren, Çanakkale'yi İzmir
ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun
Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde iki tünelin
inşaatından çıkan tonlarca hafriyat, bölgede
bulunan bine yakın zeytin ağacının yok
olmasına neden olacaktı. Hafriyat altında
kalacak olan zeytin ağaçlarını kurtarmak için
çabalayan Küçükkuyu Belediye Başkanı
Cengiz Balkan ile yapılan görüşmeler sonucu
dağlık alandan, zor şartlar altında ancak
usulüne uygun olarak sökülen ağaçlar önce
traktörlere yüklenerek ana yola taşındı
ardından da tırlara yüklendi.
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Avcılar’da 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amaçları

Bu Gönüllü Yerel Değerlend�rme (GYD) çalışması,
Avcılar Kent�m�zle �lg�l� SKA'ların yerelleşt�rme
programlarımızı, g�r�ş�mler�m�z�, göstergeler�m�z� ve
yen�l�kç� çok paydaşlı ortaklıkları �çeren 17 Amacın her
b�r�ne yönel�k mevcut durum hakkında b�lg�
�çermekted�r.

Bu değerlend�rme çalışması �le �lg�l�, 
stratej�@avc�lar.bel.tr adres�ne gönder�leb�lecek öner�
ve ger� b�ld�r�mler� memnun�yetle karşılıyoruz.
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SKA 1
Yoksulluğa Son 

 Yoksulluğun tüm b�ç�mler�n� her yerde sona erd�rmek
 

Günümüzün en temel ve en büyük sosyal sorunlarından b�r�s�
olarak karșımıza çıkan yoksulluk; b�rey�n temel �ht�yaçlarını
karșılama �mkanı veya m�n�mum yașam standartlarına sah�p
olamadığı, tüm toplumlar tarafından zaman ve mekana göre
farklı șek�llerde �fade ed�len b�r kavramdır.
 
Yerel düzeyde yoksulluğu ele almak, sak�nler�n ekonom�k
șoklara ve streslere karșı korunmak �ç�n kapsamlı h�zmetlere
er�ș�mler�n�n olmasını sağlamayı �çer�r. Bu h�zmetlere er�ș�m,
genell�kle, yoksulluğun b�leș�k gerçekl�ğ�n� tam olarak
yansıtmayan, b�ld�r�len gel�re bağlıdır. Eğ�t�m düzey�, �st�hdam
durumu, hanehalkı gel�r�, çocuk bakımına er�ș�m, sosyal ve
toplumsal güvenl�k h�zmet ağlarının mevcud�yet�, yoksulluk
yașayan vatandașların sah�p olduğu seçenekler� (veya
bunların eks�kl�ğ�n�) anlamak �ç�n esastır.

Bu b�leș�k gerçekl�k, yıllık gel�r g�b� b�r eș�k �stat�st�ğ� �le tam
olarak yakalanamasa da, Türk�ye Cumhur�yet� yoksulluk
sev�yes�, zaman �ç�ndek� değ�ș�kl�kler� ölçmek ve coğrafyalar
arasında karșılaștırmak �ç�n bağlı olduğumuz standarttır.

Türk�ye genel�ndek� yoksulluk oranları 2015'tek� %13,5'ten
2021'de %14,4'e neredeyse b�r puan arttı. Avcılar kent�m�zde
yașanan bu olumsuz puan artıșından etk�lenmekte olup,
kent�m�zde ırksal ve etn�k gruplar arasında büyük farklılıklar
devam etmekted�r.

Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları doğrultusunda yerel
yönet�mler�n yoksulluk �ç�nde yașayan k�ș�ler� tesp�t etmes� ve bu
nüfusun yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olacak pol�t�kalar
üretmes� önem arz etmekted�r. 

Bu kapsamda, T.C. kanunlarınca, yerel yönet�mlere ver�lm�ș
yetk�ler doğrultusunda, Avcılar kent�m�zde yaptığımız bașlıca
çalıșmalar; yoksulların ve kırılgan grupların d�renç kazanması,
çevresel șoklar ve afetlere karșı kırılganlıkların azaltılması,
hızlandırılmıș yatırımların desteklenmes�, eğ�t�m, sağlık ve sosyal
koruma alanlarında h�zmetler�n attırılmasını destekleyecek
pol�t�kalar gel�șt�rd�k ve ayrıca �st�hdam olanağı olușturmak
suret�yle toplumun gel�r sev�yes�n� yükseltecek yerel ekonom�k
kalkınma stratej�ler� olușturduk.
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KIRILGANLIKLARI AZALMAYA DESTEK
PROGRAMI – AVCILARLILAR YALNIZ DEĞİL 

 

SKA 1 - Yoksulluğa Son

Cov�d-19’un olușturduğu olumsuz küresel ekonom�k etk�ler�n
sonucu kent�m�zde artan yoksullukla mücadele, kırılgan grupların
desteklenmes� ve güçlend�r�lmes� üzer�ne yoğunlaștığımız ve
kapas�tes�n� gel�șt�rerek hayata geç�rd�ğ�m�z așev� h�zmet
b�namızda, h�çb�r ayrım göstermeks�z�n �ht�yaç sah�b�
vatandașlarımıza yılın 365 günü �k� öğün sıcak yemek
dağıtıyoruz. Sağlık durumları ya da yașadığı lokasyondan dolayı
gelemeyecek vatandașlarımıza �se evler�ne kadar sıcak
yemekler�n� 2019 yılından bu yana ulaștırdık ve ulaștırmaya da
devam ed�yoruz.
 
Tedar�k, loj�st�kte ve ulusal ekonom�m�zde yașanan sorunlar
sonucunda artan gıda f�yatları, Avcılarlı vatandașlarımızın
gel�rler�n�n %28’�nden fazlasını gıdaya harcamalarına yol açtı.
Yoksulluğa son ve kırılganlıkları azaltmaya yönel�k
olușturduğumuz stratej�ler�m�z, Avcılarlıların sosyal ve ekonom�k
yönden kalkınması �ç�n kr�t�k b�r rol oynamaktadır.

SEVGİ PAKETİ PROGRAMIMIZ

AVCILARLI ANNELERE DESTEK PROGRAMI 
Yaptığımız çalıșmalar sonucunda, Avcılar’da bebekl�
a�leler�m�z�n madd� yeters�zl�klerden dolayı askıya aldıkları
�k�nc� en büyük g�der kalem�n�n çocuk bez� olduğunu tesp�t
ett�k. Cov�d-19 sonrası ekonom�k kalkınmaya ve Avcılarlı
anneler�m�z�n yoksulluğa çare arayıșlarına destek olmak
�ç�n, �ht�yaç sah�b� a�leler�m�ze çocuk bez� desteğ� sağladık
ve sağlamaya da devam ed�yoruz. Bu program dar gel�rl�
a�leler �ç�n kr�t�k b�r öneme sah�pt�r.

Mültec�lere Yapılacak Destek İç�n Gerçekleșecek İșb�rl�ğ� ve 
Proje Sayısı ADET | 8

Açılan İnovasyon Kursu Sayısı ADET | 4

Açılan Meslek Eğ�t�m Kursu Sayısı ADET | 10

Kırılgan Grupların Ekonom�k Dayanıklılığını Artırmak Üzere
Yapılan Hasta ve Çocuk Bez� Yardımı,  ADET | 1.100

Med�kal C�haz,Tekerlekl� Sandelye v.b. Yardımı 
sayısı ADET | 500

Hanehalkının GSYİH'a Katkıda Bulunmak Üzere Erzak ve G�y�m
Yardımı ADET | 60.000

Düzenl� Sıcak Yemek Yardımı Ver�len K�ș� Sayısı ADET | 10.000

Pandem�n�n ülkem�zde görülmeye bașlamasıyla b�rl�kte
olușab�lecek mağdur�yet� önlemek amacıyla Avcılar
Beled�yes� olarak harekete geçt�k. 2020 yılı Mart ayından
�t�baren vatandașın �ht�yacı olması hal�nde “Sevg� Paket�”
�sm�n� verd�ğ�m�z temel gıda maddeler�nden olușan erzak
paket� desteğ� sağlıyoruz. Bu sayede Avcılarlı a�leler�m�z
çocuklarının ve kend�ler�n�n temel gıda �ht�yaçlarını
karșılayab�l�yorlar. Temel gıdalar sayes�nde çocuklarımızın
sağlıklı büyümeler�ne destek olurken, a�leler�m�z�n bu
alanda yapacakları harcamaları çocuklarının eğ�t�m
g�derler�ne ayırmalarına ves�le olduk. 

Avcılar’da çocuklarımızın yoksulluktan etk�lenmemeler�, 
 d�ğer her çocuk g�b� eș�t koșullarda büyümeler� �ç�n
destekler�m�ze devam ed�yoruz.
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VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş
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14 PAZAR
4 KAPALI - 10 AÇIK 
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SKA 2
Açlığa Son

Açlığı b�t�rmek, gıda güvenl�ğ�ne ve �y� beslenmeye ulașmak ve
sürdürüleb�l�r tarımı desteklemek

İnsanlığın tar�h� boyunca karșılaștığı en büyük problemlerden
b�r� açlık olmuștur. Bu durum günümüzde de devam
etmekted�r. Avcılar’da yeters�z beslenme n�speten nad�r olsa
da, y�yeceğe da�m� er�ș�m, Avcılarlılar �ç�n artan b�r mücadele
olmaya devam ed�yor. Hane halkının sah�p olduğu para veya
ekonom�k kaynakların eks�kl�ğ� sonucunda b�r sonrak�
yemekler�n�n nereden geleceğ�n� b�lmeme neden�yle düzenl�
olarak yemek alma veya yemek yeme düzen�nde b�r aksama
olarak tanımlanan gıda güvens�zl�ğ�, çocuklu b�rçok düșük
gel�rl� hane �ç�n b�r zorluktur. Bu, Avcılar kent�m�zde bașta
Yeș�lkent ve Tahtakale Mahalleler� olmak üzere düșük gel�rl�
haneler�n yaklașık %15'� �ç�n süregelen b�r gerçekt�r ve Cov�d-
19 pandem�s� sırasında daha da kötüleșm�șt�r. Gıda
güvens�zl�ğ�n� pandem� sonrası �y�leșme sürec�nde așılması
sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n öneml�d�r.

Açlığın sona erd�r�lmes� hedefler� doğrultusunda; kırılgan nüfusun
ve yeters�z beslenme b�ç�mler�n�n ortadan kaldırılması, besley�c�,
güvenl�, yeterl� m�ktarda beslenme �le �lg�l� �ht�yaçların
karșılanması, sürdürüleb�l�r gıda üret�m� s�stemler�n�n güvence
altına alınması ve ekos�stemler�n sürdürülmes�ne yardımcı olan
kentsel alanlarda b�reyler�n güven�l�r, uygun f�yatlı ve besley�c�
gıdalara er�ș�m ve tüket�m hakkını desteklenmes� yerel
yönet�mler�n açlığa son ver�lmes� amacı �le
gerçekleșt�reb�lecekler� hedeflerdend�r. Bu hedef doğrultusunda
sah�p olduğumuz tüm yasal yetk� ve sorumlulukları en son sınırına
kadar kullanarak;

Avcılar'da sağlıklı gıdaya er�ș�m� sağlamak �ç�n tüm
mahaller�m�zde er�ș�lmes� kolay olan lokasyonlara pazarlar
kurarak Avcılarlı sak�nler�m�z�n yaklașık %80'n� mahalleler�nde
taze meyve ve sebzelere er�șeb�l�r duruma get�rd�k. Avcılar,
İstanbul Planlama Ajansı’nın (IPA) sağlıklı, sürdürüleb�l�r ve ad�l
b�r gıda pol�t�kası gündem� gel�șt�rmek üzere bașladığı İstanbul
Gıda Stratej�s�n� desteklemekte ve ulusal tarım ve gıda
pol�t�kalarının yerelde de sah�plen�lmes� �ç�n ortak b�r etk� merkez�
olarak h�zmet vermekted�r. 
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AVCILAR SEMT PAZARI PROGRAMI

SKA 2 - Açlığa Son

Türk�ye’n�n b�rçok noktasında yaygın olan semt pazarları
vatandașların gıda �ht�yaçlarını karșılayacak b�r merkez hal�ne
gelm�șt�r. Son 20 yılda artan süpermarket z�nc�r mağazaları �le semt
pazarları önem�n� kaybetm�șt�r. Lak�n bu durum vatandașların sağlıklı
uygun f�yata meyve ve sebzelere er�ș�m�n� kısıtlamıștır. 

Bașlattığımız bu programda kent�m�zde semt pazarlarını yen�
standartlarla regüle ederek, her semt�m�zde toplumun her kes�m�n�n
bașta engell�ler, çocuklu anneler, yașlılar olmak üzere er�ș�leb�l�r hale
get�rd�k. Bu pazarlarımızda gıdaya er�ș�m� sağlamak �ç�n sadece
İstanbul �ç� değ�l İstanbul dıșından gelecek olan üret�c�lere de ürünler�n�
satab�lecekler� yerler verd�k.

Pazarlarımız,  b�rb�r�n� tanımayan b�rçok üret�c�n�n tanıșmasına, ayrıca
kentte faal�yet yürüten kooperat�fler�n yaș meyve ve sebze üret�c�ler� �le
tanıșmasına olanak sağladığı g�b� İstanbul çeper�ndek� üret�c�lerle
tanıșarak karbon ayak �z�n�n kısaltılmasına olanak sağladı.

GIDA BANKASI
Gıda güvenl�ğ�n�n küresel b�r soruna dönüșmeye bașladığı 2022
yılı �t�bar� �le hayata geç�rmek üzere çalıșmalara bașladığımız
Gıda Bankası programımız �le �ht�yaç sah�b� vatandașlarımıza
destek oluyoruz.

The Global Foodbank�ng Network (GFN)’n�n Türk�ye’dek� yetk�l�
üyes� olan TİDER �le beraber hayata geç�rd�ğ�m�z bu program
kapsamında bağıșlanmıș gıda, g�ys�, tem�zl�k ve h�jyen ürünler�
toplanmakta, ayrıștırılmakta, depolanmakta ve �ht�yaç
sah�pler�ne dağıtılmaktadır.

Programımız bağıșlanan veya h�be ed�len, �nsan sağlığına uygun
her türlü gıdayı tedar�k ederek, uygun șartlarda depolanması ve
�ht�yaç sah�b� a�lelere ulașmasını sağlamak amacındadır. Normal
șartlarda hayatını sürdüreb�lecek kadar gıdayı tem�n edemeyen,
beslenmeler�n� gerçekleșt�remeyen dul, yet�m, k�mses�z, kaza
yada kron�k hastalıklar sonucu �ș göremez hale gelm�ș veya geç�c�
süre �șs�z kalmıș a�lelere; gıda, tem�zl�k ve g�y�m ürünler� tem�n
etmek �ç�n kurulmuștur.

Hanehalkının GSYİH'a Katkıda Bulunmak Üzere Erzak 
Yardımı (ADET)  | 60.000

Düzenl� Sıcak Yemek Yardımı Ver�len K�ș� Sayısı ADET | 10.000
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PAYDAȘLAR ARASINDA
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SKA 3
Sağlıklı ve Kal�tel� Yașam

Sağlıklı ve kal�tel� yașamı her yașta güvence altına almak

Avcılar, Türk�ye’n�n en kalabalık șehr� olan İstanbul'un (16 m�lyondan
fazla sak�n� vardır) 8. en kalabalık �lçes�d�r. Yarım m�lyondan fazla
sak�n� �ç�n beled�yem�z halk sağlığı ve sosyal h�zmet programlarını
yönetmekted�r. Beled�yem�z, sak�nler arasında sağlık ve esenl�ğ�
gel�șt�rmeye yönel�k b�r d�z� program ve h�zmetten sorumludur.

Gençl�k ve Spor H�zmetler� Müdürlüğümüz yeters�z h�zmet alan
nüfuslara er�ș�leb�l�rl�ğ� artıran gençl�k spor programlarına sah�pt�r.

Sağlık İșler� Müdürlüğümüz kent�m�zde vatandașımızı salgın
hastalıklara karșı b�lg�lend�r�rken ayrıca önley�c� faal�yetlerde
bulunmaktadır.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz kent�m�zde yeș�l alan oranını
artırmaya devam ederken, Fen İșler� Müdürlüğümüz Er�șeb�l�rl�k Eylem
Planı doğrultusunda yaya güvenl�ğ�n� artırmaya yönel�k rev�zyonlara
devam etmekted�r.

İkl�m değ�ș�kl�ğ� ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m
Uyum Eylem Planı �le  k�rl�l�k ve çevresel adalet �ç�n gerekl� eylemler�
gerçekleșt�rmekte, Stratej� Gel�șt�rme Müdürlüğümüz hazırladığı Avcılar
Yeș�l Șeh�r Eylem Planı ve Dayanıklılık Eylem Planları �le �dd�alı hedefler�
tak�be devam etmekted�r.

Sağlıklı ve kal�tel� b�r yașam hedefler� kapsamında anne ve bebek
sağlığını, bulașıcı ve bulașıcı olmayan hastalıklar �le bağımlılıkla
mücadeley�, çevre k�rl�l�ğ� kaynaklı hastalıkların ve ölümler�n sayısının
azaltılmasını sağlamak, akıl ve ruh sağlığının esenl�ğ�n� gel�șt�rmek yerel
yönet�mler�n sağlık ve kal�tel� yașam amacı hedefler� arasındadır.

COVID-19 ac�l müdahales� sırasında, kent�m�z, önderl�k ett�ğ� çabaları
tamamlayarak ürett�ğ�m�z maskeler�m�z� yarım m�lyona yakın
vatandașımıza ulaștırdık. 

Kent genel�nde toplum sağlığını korumak amacıyla yoğun dezenfekte ve
�laçlama çalıșmaları bașlattık. Bu kapsamda; özell�kle Cov�d-19'un
yaygın olduğu günlerde el temasının yoğun olduğu kullanım alanlarını
rut�n aralıklarla dezenfekte ett�k. Düzenl� olarak; 222 defa �badethane,
450 defa kamu kurumu dezenfekte ett�k.

Hasta nak�l h�zmet�m�ze �ht�yaç duyan engell� komșularımızın yanında
olduk. 16.533 komșumuza koruyucu ve çok yönlü sağlık h�zmetler�m�zden
hasta nak�l, ambulans, evde bakım, ağız ve d�ș sağlığı, pol�kl�n�k h�zmet�
sunarak destek olduk.
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SKA 3 - Sağlıklı ve Kal�tel� Yașam

Türk�ye’de �lk kez Avcılar’da uygulanacak olan Madde
Bağımlılığı �le Mücadelede C4 s�stem programını
kent�m�zde hayata geç�rd�k. "C4 İy�leșt�rme Çözümler� ve
Ortakları” grubu �le yürütülen çalıșmalar kapsamında,
Türk�ye’de b�r �lk olma özell�ğ� tașıyan “Avcılar Beled�yes�
Bağımlılık Tedav� ve Tak�p Merkez�”’n� açtık. Bu alanda
önde gelen STK olan Yeș�lay Derneğ� �le beraber
yürüttüğümüz bu programımızda, bütün dünyada b�r halk
sağlığı sorunu olarak kabul görmüș madde bağımlılığını
kent�m�zde azaltmaya, bu gençler�m�z� topluma ger�
kazandırmaya ve sonrasında bu halk sorununu tamamen
ortadan kaldırmayı hedefl�yoruz. Avcılar Beled�yes� olarak
șunu �y� b�l�yoruz; tıbbın h�çb�r dalında sadece b�reysel
olarak k�ș�n�n kend�s�n� değ�l, toplumun her basamağını
etk�leyen, b�yoloj�k, ps�koloj�k ve sosyal açıdan her alanı
kușatan ve tahr�bata yol açan, madde bağımlılığı g�b�
kron�k b�r bașka hastalık yoktur.

Bugün gel�nen noktada, madde kullanım bozukluğu
tedav�s�n�n bașarılı olab�lmes� �ç�n, k�ș�n�n hayatındak�
tüm kayıplarının üzer�nde çalıșmak ve onları yer�ne
koymak gerek�yor. Bu doğrultuda, tedav�de k�ș�ye
b�yoloj�k, ps�koloj�k, sosyal, a�le ve �ș hayatı g�b� tüm bu
alanları kapsayacak bütüncül b�r modelle yaklașıp tüm
kayıpları, yıkımları ya da eks�kler� kapsayacak modeller
kullanılmaktadır. Tam da burada yen� açtığımız C4
rehab�l�tasyon merkez� ortaya çıkıyor. Bu tedav�m�zde
a�leler� de tedav�n�n b�r parçası olarak görüyoruz.

ANNE VE BEBEKLERİ KORUYAN YENİ
PROGRAMIMIZ

2021 yılında bașlattığımız bu program �le, Avcılarlı
çocuklarımızın hayata en �y� bașlangıcı yapab�lme, kend�
benl�kler�nde z�h�nsel ve bedenen sağlıklı gel�șmeler� �ç�n temel
�ht�yaç olan anne sütü kullanım oranını p�lot bölge olan Yeș�kent
mahallem�zde %12 sev�yeler�nden %54 sev�yeler�ne çıkardık.
Hedef�m�z kent�m�z�n tamamında anne sütü kullanım oranını
Dünya Sağlık Örgütü kr�terler�ne çıkartmak.

Anne adaylarımıza, anne sütünün önem� hakkında b�l�nçlend�r�c�
eğ�t�mler ver�ld� ve ver�lmeye devam ed�lmekted�r. Ayrıca bu
programımız �çer�s�nde Avcılarlı kadınlarımızı Kadın Kanser Erken
Teșh�s ve Eğ�t�m merkezler�ne rut�n taramalar �ç�n araç f�lomuzu
h�zmetler�ne sunarak kend�ler�ne destek olmaktayız.

Anne Sütü Kullanım Oranını Dünya Sağlık Örgütü Sev�yes�'ne 
Çıkarmak ORAN | %65

Uyușturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Merkez� Açılması ADET | 1

Danıșmanlık H�zmet� Alan Engell� B�rey ve A�leler� Sayısı ADET | 8.000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

63,5 PUAN
(GELİȘMİȘ)

66,1 PUAN
(GELİȘMİȘ)

%43,0
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%48,7
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 3 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



SKA 4
N�tel�kl� Eğ�t�m

Kapsayıcı ve hakkan�yete dayanan n�tel�kl� eğ�t�m� sağlamak ve
herkes �ç�n yașam boyu öğren�m fırsatlarını teșv�k etmek

 
Türk�ye Cumhur�yet� kanunlarınca eğ�t�m �le �lg�l� tüm
konularda yetk� merkez� hükümette olup, yerel yönet�mlere
ver�len yetk� ve sorumluklarda sadece okul �nșaatı ve okul
bakım g�derler� hususunda destek sunulması yönünded�r.

Avcılar 130’dan fazla (�k� ün�vers�te, otuz dört l�se, y�rm� yed�
ortaokul, y�rm� üç �lkokul ve otuz yed� anaokulu) ün�vers�te,
kolej ve profesyonel okul �le ortaklașa her yaștan öğrenc�ye
h�zmet ve programlar sunmaktadır. Her yıl l�sans altı eğ�t�m
düzey�nde yaklașık 71.895 öğrenc�ye eğ�t�m ve öğret�m h�zmet�
kent�m�zde ver�lmekted�r. 

Türk�ye’de b�r yerel yönet�m olarak b�ze ver�len yetk�ler
doğrultusunda açtığımız kreșlerde çocuklarımıza okul önces�
eğ�t�m h�zmetler�n� vererek onları okula hazırlıyor, 6-18 yaș
arası çocuklarımıza halk evler�m�zde ve kurs�yerler�m�ze kültür
merkezler�m�zde tekn�k ve sanatsal becer�ler kazanmalarına ve
sah�p oldukları yetenekler�n� keșfetmeler�ne yardımcı oluyoruz. 

Sürdürüleb�l�r kalkınmanın ve yoksulluktan kurtulmanın en öneml�
araçlarından b�r�s� herkes �ç�n kapsayıcı, n�tel�kl� eğ�t�m�n
bașarılmasıdır. Bu sebeple bütün kız ve erkek çocuklarının kal�tel�
okul önces� eğ�t�me er�șeb�lmes�, kapsayıcı ve güvenl� okullar �nșa
ed�lmes� ve mevcutların �y�leșt�r�lmes�, c�ns�yet eș�tl�ğ� temel�nde
er�ș�leb�l�r ve kal�tel� tekn�k eğ�t�m, meslek� eğ�t�m, g�r�ș�mc�l�ğe
yönel�k tekn�k ve meslek� becer�ler� de kapsayan �lg�l� becer�lere
sah�p gençler�n ve yet�șk�nler�n sayısının artırılması, eğ�t�m
alanındak� toplumsal c�ns�yet eș�ts�zl�kler�n�n ortadan
kaldırılması, engell�lere, kırılgan durumdak� çocuklar dâh�l,
kırılgan �nsanların her düzeyde eğ�t�m ve meslek� eğ�t�me eș�t
b�ç�mde er�ș�mler�n�n sağlanması, c�ns�yet eș�tl�ğ� temel�nde
yet�șk�nler�n büyük b�r bölümünün okuryazar olması ve
matemat�ksel becer�ler kazanması, çocuklara, engell�lere,
toplumsal c�ns�yet eș�tl�ğ�ne duyarlı eğ�t�m olanaklarının
yaratılması Avcılar Beled�yes� olarak öncel�ğ�m�zd�r ve bu
alanlarda destekley�c� pol�t�kalar, stratej�ler ve programlar
gel�șt�rmeye devam ed�yoruz.
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SKA 4 - N�tel�kl� Eğ�t�m

Çocukların en temel hakkı olan eğ�t�m hakkına er�ș�mde, görme
engell� çocuklarımızı unutmadık. Onların da d�ğer çocuklar g�b�
eğ�t�me er�șeb�lmeler� �ç�n Avustralya Büyükelç�l�ğ� �le
bașlattığımız AVSES programımız kapsamında eğ�t�m k�taplarını
seslend�rerek d�j�tal kütüphanem�ze ekled�k. Avcılar'da görme
engell�ne sah�p olmak eğ�t�me er�ș�mde b�r engel değ�l.

DİJİTAL KÜTÜPHANE DEVRİNİ BAȘLATTIK
Yen� nes�l kütüphane anlayıșı �çer�s�nde, Türk�ye’n�n �lk
d�j�tal kütüphane olma özell�ğ�ne sah�p “Oku Avcılar”
projem�z� bașlattık. 

Avcılar Beled�yes� tarafından hazırlanan ve Türk�ye’de �lk
olma özell�ğ�ne sah�p d�j�tal kütüphane dev arș�v� �le
ücrets�z olarak 7 gün 24 saat h�zmet ver�yor.

Halk kütüphaneler�n� d�j�tal b�r platforma tașıyan “Oku
Avcılar” uygulamamız �le vatandașlarımız ve
çocuklarımız, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı müfredatına uygun
Türk klas�kler�nden batı klas�kler�ne, ans�kloped�lerden
sözlüklere 28 konu bașlığı altında 22.000 k�taba okul
dıșında da �sted�kler� zaman kolayca ulașab�lmekteler.
300’e yakın yayın ev�n�n b�nlerce e-k�tabını kapsayan
uygulamaya kullanıcılar tablet ya da cep telefonlarından
er�șeb�lmekted�r.

Avcılar’dak� tüm okullarda uygulamaya konulmasını
planladığımız “Oku Avcılar” �le öğrenc�ler�n, formel
eğ�t�m�n sınırlarını așıp her ortamda kend�ler�n�
gel�șt�reb�lmeler�n� amaçlıyoruz. B�lg�sayar, tablet ve
telefonda kullanılab�len bu uygulamayla öğretmenler
öğrenc�ler�ne özel b�r kütüphane tasarlayarak toplu
olarak ödev tanımlayab�lecek, öğrenc�ler�n okuma
karneler�n�n tak�b�n� per�yod�k olarak sağlayab�lecek.

İht�yaç sah�b� çocuklarımıza tablet dağıtarak bu program
kapsamında uygulamadan yararlanab�lmeler� �ç�n 
 er�ș�mler�n� kolaylaștırdık.

Anal�t�k Düșünce Gel�șt�rme Kurslarından Faydalanan 
Çocuk K�ș� Sayısı ADET | 3.000

Sentet�k Düșünce Gel�șt�rme Kurslarından Faydalanan 
Çocuk K�ș� Sayısı ADET | 20.000

FİZİKİ BECERİ GELİȘTİRME PROGRAMI
Yoğunlukla dar gel�rl� komșularımızın yașadığı mahallelerdek�
okullarımızın bahçeler�ne kurduğumuz havuzlarla, yüzme
b�lmeyen ya da daha önce h�ç havuza g�rmem�ș çocuklarımızın
yüzme öğrenmeler�ne destek olduk. Çocuklarımız eğ�tmenler�n
kontrolünde gruplar hal�nde yüzme eğ�t�m� aldı.

%59

%61
F�z�ksel ve Motor Gel�ș�m Kurslarından Faydalanan 
Çocuk Sayısı ADET |  7.000

D�j�tal Kütüphaneden Faydalanan K�ș� Sayısı ADET | 250.000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

63,7 PUAN
(GELİȘMİȘ)

65,9 PUAN
(GELİȘMİȘ)

%43,9
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%52,7
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 4 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



SKA 5
Toplumsal C�ns�yet Eș�tl�ğ�

Toplumsal c�ns�yet eș�tl�ğ�n� sağlamak ve tüm kadınlar �le kız
çocuklarını güçlend�rmek

Tüm c�ns�yetler arasında eș�tl�k esastır. Yeter�nce tems�l
ed�lmeyen c�ns�yetler� l�derl�k poz�syonlarına get�rmekten, kent
h�zmetler�n� toplumsal c�ns�yet merceğ�nden değerlend�rmeye
kadar, daha akıllı, daha ad�l ve sak�nler�n �ht�yaçlarına cevap
veren tems�l� b�r hükümet yaratma hedef� tüm faal�yetler�m�zde
uyguladığımız b�r değerd�r.

Kent�m�zde yaptığımız her șey�n merkez�nde yer alan bu
değer�n altını ç�zmek �ç�n, SKA 5'e �l�șk�n ver� raporlamamızı,
c�ns�yetler arası ücret farkını, çocuk bakımına er�ș�m� ölçen
göstergeler�m�z� 2024-2029 Stratej�k Hedef�m�z� de �çerecek
șek�lde gen�șletme kararı aldık. 

Avcılar genel�nde, kabaca her üç a�leden b�r� çocuk bakımına
er�ș�mde zorluk çek�yor. Bu oran, düșük gel�rl� a�leler ve daha az
örgün eğ�t�me sah�p ebeveynler arasında daha yüksekt�r. 2021
yılı ver�ler� 2011'e kıyasla daha fazla a�len�n çocuk bakım
h�zmetler�ne er�ș�mde zorluk çekt�ğ�n� göster�yor. Bu eğ�l�m,
a�leler üzer�nde, çoğunluğu kadın olan b�r�nc�l bakım verenler�
�ș gücünden ayrılmaya zorlayan b�r stres kaynağına �șaret
edeb�l�r. Bu stres, kadınların orantısız b�r șek�lde ücretl� �șler�n�
bıraktığı veya kaybett�ğ� COVID-19 salgını g�b� b�r kr�z
sırasında tam b�r șok hal�ne gel�yor. 

Kadınların ve erkekler�n toplumsal yașamın her alanına eș�t
șek�lde katılımını temel alan beled�ye yönet�m�m�z,
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Amaçları’ndan ‘’Toplumsal C�ns�yet
Eș�tl�ğ�’’ amacına ulașmak ve ekonom�k kalkınma planlarını
bașarı �le uygulayab�lmek �ç�n; kadın ve kız çocuklarına
yönel�k ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların
güçlenmes�n�n teknoloj� yolu �le desteklenmes�, ad�l �șe alım
uygulamaları, ekonom�k kaynaklar ve f�nansal h�zmetlerde
eș�t haklar sağlanması, l�derl�k ve karar alma
mekan�zmalarında güçlend�r�c� pol�t�kalar gel�șt�rmey�
hedeflemekted�r. Bu bağlamda Avcılar Beled�yes� olarak Eylül
2020'de Yerel Yașamda Avrupa Kadın-Erkek Eș�tl�ğ� Șartı’nı
�mzaladık. 

Bu șartta �mzacı tarafların her b�r�n�n söz konusu taahhütler�n
uygulanmasını desteklemek maksadıyla, Eș�tl�k Eylem Planı
gel�șt�rmek üzere çalıșmalar yürüteceğ�nden
bahsed�lmekted�r. Altına �mzamızı attığımız bu șarttak�
maddeler� tek tek uygulayarak hayata geç�r�yoruz. Bu
kapsamda �lk olarak �lg�l� b�r�mler�m�zce hazırlayıp, beled�ye
mecl�s�m�zden geç�rt�p, yasal b�r belge hal�ne
dönüștürdüğümüz Yerel Eș�tl�k Eylem Planımızı hayata
geç�rd�k.
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KADIN DANIȘMA MERKEZLERİ KURDUK

SKA 5 - Toplumsal C�ns�yet Eș�tl�ğ�

Avcılarda yașayan her kadının b�lg�lend�r�lmes�,
güçlenmes� ve desteklenmes� bunun yanı sıra f�z�ksel,
ps�koloj�k ve c�nsel ș�ddete uğrayan kadınlara hukuksal
b�lg�lend�rme ve ps�koloj�k destek vermek amacıyla
kurulan Kadın Danıșma Merkez�’n� kurduk.

Avcılar Beled�yes� olarak Avcılar’da yașayan 448 b�n
�nsanımızın  her b�r�n�n eș�t, huzurlu b�r Avcılar’da
yașaması �ç�n var gücümüzle çalıșıyoruz.

ÇOCUK EVLERİ PROGRAMI
A�leler�n çocuk bakım h�zmetler�ne er�ș�mde zorluk
çekt�ğ�n�, ve yașanan bu zorluğun a�leler üzer�nde,
çoğunluğu kadın olan b�r�nc�l bakıcıları �ș gücünden
ayrılmaya zorlayan b�r stres kaynağına dönüștüğünü
tesp�t ett�kten sonra, a�lelere destek olmak ve bu stres
kaynağını ortadan kaldırmak amacıyla bașlattığımız
bu programımızda; çocukların becer� ve yaratıcılıklarını
özgürce ortaya koyab�lecekler�, sağlıklı �l�șk�ler
kurab�lecekler� ve hayatlarını zeng�nleșt�recekler� “Her
mahalleye çocuk ev�” yapmaya devam ed�yoruz.

Kadın Danıșma Merkez� Yapılması ADET | 1

Toplumsal Eș�tl�k Kapsamında Düzenlenen Etk�nl�k Sayısı ADET | 10

KADIN İSTİHDAMI İNİSİYATİFİ

Avcılar Beled�yes�’nde kadın �st�hdamı konusunda �lklere �mza
attık. Beled�yem�z�n h�ç kadın çalıșanı olmayan Ulașım H�zmetler�
Müdürlüğümüze �lk kez kadın çalıșan �st�hdamı sağladık.  
  
Kadın el emeğ� pazarları kurarak kadınların üret�me ve ekonom�k
hayata katılımlarını artırdık. (5 ADET)

Avcılarlı kadınlarımızın bașarı öyküler� k�tap oldu.

Kadınlara yönel�k “G�r�ș�mc�l�k” eğ�t�mler� ver�ld�.

Avcılarlı Kadınlar �ç�n İstanbul’un güzell�kler�n� b�rl�kte
keșfett�ğ�m�z turlar düzenled�k.

Ps�koloj�k danıșmanlık, kadın danıșma h�zmetler� açtık.(1.634
ADET)

Kadınlarımız, okuma-yazma kurslarının yanı sıra M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı onaylı meslek ed�nd�rme kurslarımız �le üret�me
katılılarken b�r yandan da el emeğ� kurslarında ürett�kler�
ürünlerden elde ett�kler� gel�rle ev ekonom�s�ne katkı sağlamaya
bașladılar.

Kadın El Emeğ� Pazarı Sayısı ADET | 8

Kadınlara Ver�len Danıșma H�zmet� ADET | 5.000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

64,8 PUAN
(GELİȘMİȘ)

68,5 PUAN
(GELİȘMİȘ)

%43,3
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%53,0
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 5 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



SKA 6
Tem�z Su ve San�tasyon

Herkes �ç�n er�ș�leb�l�r su ve atık su h�zmetler�n� ve
sürdürüleb�l�r su yönet�m�n� güvence altına almak

Bu SKA, kent�m�zde düzens�z ve plansız kentleșmen�n bertaraf
ed�lerek tem�z su ve san�tasyon amacına ulașmak �ç�n atılması
gereken adımlardan b�r�n� �çer�r. Bu çerçevede, planlı kentlere
ulașmak, güven�l�r șek�lde yönet�len �çme suyu h�zmet�ne
ulașan nüfusu arttıracağı g�b� d�ğer taraftan da mevcut tem�z
su kaynaklarının san�tasyon �le b�rl�kte korunmasını
sağlayacaktır. 

Kent�m�zde 2021 yılında �çme suyu șebeke uzunluğu toplamda
416.403 metred�r.10.000m³ su depolama altyapımıza ek
olarak, 2.000 kVA �çme suyu terf� merkez� de Avcılarlılara
tem�z suya er�ș�mde h�zmet etmekted�r.

Atık su altyapısı bağlamında, atık su șebeke uzunluğu 356.510
metred�r. Kent�m�zde, 400.000 m³/gün kapas�teye sah�p
Ambarlı İler� B�yoloj�k Atık Su Arıtma Tes�s� 7.593.688m³/yıl
B�yogaz üret�rken, 39.479.310 kg/yıl kurutulmuș çamur
üretmekted�r. Bu tes�s sayes�nde bölgem�zde ger� kazanım su
867.090m³/yıldır. 

Çamur susuzlaștırma ün�tes�nde %25’e çıkarılan katı madde
oranı çamur kurutma ün�tes�nde %90’a çıkarılmaktadır.
Böylece elde ed�len kurutulmuș çamur, sanay� tes�sler�nde yakıt
olarak kullanılab�lmekted�r.

Küçükçekmece Gölü sağ sah�l�nden gelerek Küçükçekmece-
Avcılar sınırındak� Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tes�s�ne
mansaplanan atık sular, İstanbul Büyükșeh�r Beled�yes�
tarafından yapılan Ambarlı İler� B�yoloj�k Atık Su Arıtma Tes�s�ne
aktarılmaktadır. Ambarlı Atık Su Tünel� sayes�nde, kapas�tes�
üzer�nde çalıșan kolektörler rahatlamıștır, havzanın atık suyu
d�rekt s�steme alınarak Ambarlı İler� B�yoloj�k Atık Su Arıtma
Tes�s�ne ulaștırılmaktadır.

%58Yen� Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu M |  40.000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR
67,2 PUAN

(GELİȘMİȘ)
65,4 PUAN

(GELİȘMİȘ)

%50,3
VATANDAȘLAR ARASINDA

PAYDAȘLAR ARASINDA

%49,2

SKA 6 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI
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SKA 7
Er�ș�leb�l�r ve Tem�z Enerj�

Herkes �ç�n karșılanab�l�r, güven�l�r, sürdürüleb�l�r ve modern
enerj�ye er�ș�m� sağlamak

Bu SKA'nın kent�m�zde uygulamalarıyla buluștuğu noktalar
enerj�n�n tem�z ve sürdürüleb�l�r șek�lde elde ed�lmes�,
yapılacak olan yasal düzenlemelerle b�rl�kte yen� yapılacak
b�naların enerj� ver�ml�l�ğ� bașta olmak üzere kend� kend�ne
yeteb�len olarak tes�s ed�lmes� ve elde bulunan kamu
b�nalarının enerj� ver�ml�l�ğ� ve tem�z enerj� üret�m�
noktalarında yen�lenmes� olarak sayılab�l�r. 

Hazırladığımız Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı amaç
ve hedefler�ne uygun olarak; öncel�kle kent�m�zde bulunan
sanay� dah�l enerj� tüket�m�n� hesapladık ve 2019 baz yılı �ç�n
4.075.278 MWh olarak kayıt altına aldık. Bu enerj� tüket�m�n�n
%60’ının b�nalardan kaynaklı olduğunu saptadık. Yerel
yönet�m olarak hedef�m�z� mevcut yasalar tarafından ver�lm�ș
yetk�ler doğrultusunda, azaltım faal�yetler� �le en yüksek
em�syon yüzdes�ne sah�p olan b�naların enerj� �ht�yacının
öncel�kle azaltılması, sonrasında �se yen�leneb�l�r enerj�
metotlarının kullanılması olarak bel�rled�k.

Hal� hazırda �nșa ed�lmekte olan ve gelecekte �nșa ed�lecek
b�naların enerj� ver�ml�l�ğ�n� �y�leșt�rmek, sürdürüleb�l�r yapı
tekn�kler�n�n, çevre dostu malzeme kullanımının yaygın
b�ç�mde ben�msenmes�n� desteklemek bașlıklarını, eylem
planımızın enerj� sektör hedef� olarak önümüze koyduk.

Ayrıca konut ve üçüncül b�nalarda özell�kle çatılara entegre olarak
kurulacak güneș enerj�s� s�stemler� �le elektr�k tüket�m�n�n b�r kısmı
yen�leneb�l�r kaynaklardan sağlanab�leceğ� de göz önüne
alındığında, b�nalar ve enerj� konusunda hedef yıl 2030 �ç�n
239.838 ton CO2e azaltımı hedefled�k. Bu kapsamda, Planımızda
da bel�rt�ld�ğ� g�b� azaltım eylemler�m�z; 

Konutlarda ısı yalıtımı, enerj� dönüșümü ve bu alanlarda
b�l�nçlend�rme faal�yetler�, 

Konutlarda kentsel dönüșüm �le kömür, LPG ve elektr�kle ısınmadan
doğalgaza geç�ș�n sağlanması,

Konut dıșı b�naların yalıtımı �ç�n b�l�nçlend�rme faal�yetler�,

Konut dıșı b�nalarda enerj� ver�ml� aydınlatma değ�ș�m�,

Kentsel dönüșüm �le enerj� ver�ml�l�ğ� daha yüksek konutlara geç�ș,

Beled�ye b�nalarında enerj� ver�ml�l�ğ�,

Sokak aydınlatmalarında enerj� ver�ml� dönüșüm,

Konut, t�car� ve sanay� b�nalarında yen�leneb�l�r enerj�
uygulamalarının artırılması olarak bel�rlend�.

%40Beled�ye H�zmet B�nalarının Enerj� Ver�ml�l�ğ�n� Arttırmak Oran  | %20
SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR
67,5 PUAN

(GELİȘMİȘ)
63,0 PUAN

(GELİȘMİȘ)

%50,6
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%43,4
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 7 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI
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SKA 8
İnsana Yakıșır İș ve Ekonom�k Büyüme

İst�krarlı, kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r ekonom�k
büyümey�, tam ve üretken �st�hdamı ve herkes �ç�n

�nsana yakıșır �șler� desteklemek
Avcılar'da tüm Avcılarlılar �ç�n �nsana yakıșır �ș ve ekonom�k
büyüme sağlamak �ç�n �dd�alı programlar bașlatılmıștır. Asgar�
ücret �le �lg�l� kararlar merkez� hükümet�n yetk�s�nde
olduğundan, Yerel Yönet�m olarak daha çok sürdürüleb�l�r
ekonom�k büyüme �ç�n �st�hdamı teșv�k etmek ve �novasyonu
desteklemek adına pol�t�kalar gel�șt�reb�lmektey�z.

COVID-19 pandem�s�n�n bașlamasından önce, son beș yılda
Avcılarlı sak�nler�m�z�n ortalama kazançlar �st�krarlı b�r șek�lde
artmıștı, ancak son 3 yıldır sert düșüșler yașandı. Ekonom�k
güvenl�ğ�n� sağlamak �steyen b�rçok Avcılarlı �ç�n zorluklar
devam ed�yor. Üzer�nde durduğumuz pol�t�kalarımız geç�ș
çağındak� gençler ve d�ğer ekonom�k veya eğ�t�msel zorluklar
yașayanlar �ç�n �st�hdam önündek� engeller� kaldırmak adına
çalıșmaları �çer�yor. 

Bu zorlukları ortadan kaldıracak İst�hdam Of�s�, G�r�ș�mc�l�k ve
İnovasyon merkez� g�b� programlar olușturmaya devam ed�yoruz.

Avcılar olarak hedef�m�z; kent�m�zde yaș, c�ns�yet, ırk, m�ll�yet
ayrımı yapmadan herkes �ç�n yeterl� �ș �mkanı ve fırsatların
sunularak �nsana yakıșır, sosyal hakların korunduğu ad�l b�r �ș
ortamı sunma eksen�nde, g�r�ș�mc�l�ğ�n, yaratıcılığın ve
yen�l�kç�l�ğ�n gel�șt�r�lmes�, kalkınma odaklı pol�t�kalar �le m�kro,
küçük ve orta ölçekl� �șletmeler�n desteklenmes�, yerel kültür ve
ürünler�n teșv�k ed�lmes�n� destekleyen pol�t�kalar olușturulması
ve uygulanmasıdır. Bu ortam sağlanırken çocuklarımızın eğ�t�m
hakkını gözetmeye, onların k�ș�sel gel�ș�mler�n�n önünü açmaya
ve çocuk �șç�l�ğ�n� önlemeye devam edeceğ�z.
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AVCILAR MODELİ İSTİHDAM OFİSİ

SKA 8 - İnsana Yakıșır İș ve Ekonom�k Büyüme

Kent�m�zdek� �ș gücü p�yasasının nabzını tutarak, hem �șverenlere
hem de �ș arayanlara büyük ölçüde kolaylık sağlıyoruz. İș arayan
komșularımızla b�reb�r �lg�len�yor, �șs�zl�k sorunlarına çare
oluyoruz. 

"Sosyal Beled�yec�l�k" anlayıșıyla hareket ederek vatandașların
her türlü sorununa çözüm arayan Avcılar Beled�yes� “İșs�zl�kle
Mücadelede İst�hdam Seferberl�ğ�” sloganı �le �ht�yaca yönel�k b�r
program olușturmuș, kurulan İst�hdam Of�s� �le sürdürüleb�l�r b�r
model hal�ne get�rm�șt�r.

Her yıl ortalama 1.200 vatandașımızın İnsana Yakıșır İș’lerde
�st�hdam ed�lmes�ne �mkan sağlıyoruz.

Hanehalkının GSYİH'a Katkıda Bulunmak Üzere Erzak 
Yardımı (ADET)  | 10.000

Avcılar G�r�ș�mc�l�k ve İnovasyon Merkez� Açmak ADET | 1

AVCILAR CAZİBE MERKEZİ STRATEJİSİ

Kent�m�zde yatırım ortamını canlandırarak �st�hdam,
üret�m ve �hracat artıșı yoluyla bölgeler arası gel�șm�șl�k
farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını
kent�m�ze çekmek adına bașlattığımız bu program
sonucunda küresel teknoloj� l�der� X�om� ve küresel
tedar�kç�s� Salcomp f�rmasına a�t fabr�kanın açılıșıyla, 2
b�n komșumuza �st�hdam sağlayan ve yılda 5 m�lyon adet
akıllı telefon üretecek yatırımı �lçem�ze kazandırmanın
gururunu yașadık.

Avcılar İst�hdam Of�s�n� Açmak ADET | 1

Avcılar İst�hdam Of�s�ne Bașvuranların İst�hdam Ed�lmes� ORAN | %20

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

64,2 PUAN
(GELİȘMİȘ)

66,2 
(GELİȘMİȘ)

%42,0
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%52,0
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 8 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI
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SKA 9
Sanay�, Yen�l�kç�l�k ve Altyapı

Dayanıklı altyapılar tes�s etmek, kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r
sanay�leșmey� desteklemek ve yen�l�kç�l�ğ� güçlend�rmek

Avcılar bulunduğu lokasyondan dolayı altyapı projeler� ve
t�caret �ç�n yoğun b�r ağ üzer�ne kuruludur. Kent�m�z,
İstanbul’un hac�m olarak en yoğun traf�ğ�n olduğu Ambarlı
L�manı ve Türk�ye’y� Avrupa’ya bağlayan E-5 ve TEM
Otoyollarını barındırmaktadır. 

Daha sürdürüleb�l�r, yașanab�l�r ve güvenl� b�r kent �nșa
ederken, Avcılar’da çevrem�z� korumak, yen� �ș alanları
yaratmak ve herkes�n ulașımını kolaylaștırmak �ç�n yen�
altyapıya yatırım yapıyoruz. Kent�m�zde b�nlerce yolu onarır ve
kaldırımları yen�lerken, bu geleneksel s�stemler� daha yeș�l,
daha ad�l ve onları en çok kullanan �nsanlar �ç�n tasarlama
fırsatlarının b�l�nc�nde hareket ed�yoruz.

Ver�ml�, kal�tel�, sürdürüleb�l�r ve dayanıklı b�r altyapının varlığı
endüstr�ler�n ve kentler�n karșılașacağı zorluklarla
mücadeleler�nde öneml� olduğunun b�l�nc�yle pol�t�kalar üretmeye
devam ed�yoruz. Bunun �ç�n yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r
teknoloj�ler�n gel�șt�r�lmes�, b�lg� ve �let�ș�m teknoloj�ler�ne
kamusal alanlarda ücrets�z er�ș�m�n arttırılması, kaynakların
etk�n kullanımı ve tem�z, çevreyle uyumlu teknoloj�ler�n
ben�msenmes�, küçük ölçekl� sanay�n�n ve AR-GE alanında
çalıșmalar yürütmek �steyen m�kro g�r�ș�mc�ler�n desteklenmes�yle
yerel kalkınmanın sağlanması temel amaçlarımız ve
pol�t�kalarımız arasındadır. 

%10

%10

%100

Avcılar G�r�ș�mc�l�k ve İnovasyon Merkez�'nde Ver�len 
Eğ�t�m Sayısı ADET | 20

Avcılar G�r�ș�mc�l�k ve İnovasyon Merkez�'nden 
Faydalanan K�ș� Sayısı ADET | 100

Avcılar G�r�ș�mc�l�k ve İnovasyon Merkez� Açmak ADET | 1

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR
67,4 PUAN

(GELİȘMİȘ)
65,3 PUAN

(GELİȘMİȘ)

%48,9
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%46,3
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 9 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI

HEDEFLERİ
2024
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UYGULAMALI ÇÖZÜM VE
İNOVASYON MERKEZİMİZ
HİZMETE GİRDİ
Avcılara değer katan projelere
b�r yen�s�n� daha ekl�yoruz.
Gençler�m�z�n yaratıcı
f�k�rler�n� hayata geç�rmes� �ç�n
destekleyeceğ�m�z Uygulamalı
Çözüm ve İnovasyon
Merkez�m�z� h�zmete açtık.

SKA 10
Eș�ts�zl�kler�n Azaltılması

Ülkeler �ç�nde ve arasında eș�ts�zl�kler� azaltmak

Çeș�tl�l�k ve kapsayıcılığın demokrat�k toplumu güçlü kılacağı
b�l�nc�yle ve toplumumuzun her kes�m�n� sah�plenen b�r
anlayıșla çalıșıyoruz. Avcılar, İstanbul’dak� en çeș�tl�
yerleș�mlerden  b�r�d�r, kent�m�zdek� bu çeș�tl�l�k aynı zamanda
toplulukların, kaynaklara nasıl er�șt�ğ�n�, șehr�m�z� nasıl
deney�mled�ğ�n� ve s�stem�k eș�ts�zl�kler�n üstes�nden gelme ve
zeng�nl�k �nșa etme m�raslarını da etk�ler.

Tar�hsel olarak, Avcılar m�lattan önce b�le göç yollarının
merkez� olmuș olup, bu durum mevcud�yet�n� halen
korumaktadır. Tar�hten gelen bu kültür ve m�ras sayes�nde,
bölgem�zde ırksal, d�n� ve etn�k köken eș�ts�zl�ğ�ne yol
açmasının önü engellenm�șt�r. 

Kamu h�zmetler�m�z�n ayrımcılık yapılmadan herkese sunulması,
yașa, c�ns�yete, engell�l�ğe, ırka, etn�k kökene, d�ne, ekonom�k ya
da bașka b�r statüye bakılmaksızın herkes�n güçlend�r�lmes� ve
ekonom�k olarak kapsanmanın desteklenmes�, ayrımcılığa dayalı
uygulamaların ortadan kaldırılması, planlı ve �y� yönet�len göç
pol�t�kalarının uygulanması, fırsat eș�tl�ğ�n�n sağlanması
kent�m�zde güçlend�rmey� hedefled�ğ�m�z alanlardandır.

Bu bağlamda,  kurumumuz bünyes�nde kurulan Toplumsal Eș�tl�k
B�r�m� tarafından hazırlanan Yerel Eș�tl�k Eylem Planı bu sene
�t�bar�yle mecl�s�m�zden geç�r�lerek yasal b�r belge hal�ne
get�r�lm�șt�r. Ağırlıklı olarak gel�r adalets�zl�ğ�ne yoğunlașan bu
eylem planımızı 2022 �t�bar�yle uygulamaya bașladık.

%17

HEDEFLERİ
2024

%100

%100

Toplumsal Eș�tl�k Kapsamında Düzenlenen Etk�nl�k Sayısı ADET | 60

Yerel Eș�tl�k Eylem Planı Hazırlanması ADET | 1

Toplumsal Eș�tl�k B�r�m� Kurulması ADET |1

%29Engell� Merkez�'nden Faydalanan K�ș� Sayısı ADET | 1000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR
67,4 PUAN

(GELİȘMİȘ)
65,3 PUAN

(GELİȘMİȘ)

%48,9
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%46,3
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 10 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI
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SKA 11
Sürdürüleb�l�r Șeh�rler ve Topluluklar

Șeh�rler� ve �nsan yerleș�mler�n� kapsayıcı, güvenl�, dayanıklı ve
sürdürüleb�l�r kılmak

17 Amacın tümüne ulașmak �ç�n yerel eylemler çok
öneml� olsa da, 11. Amaç yerel yönet�m aracılığıyla
her gün yapılan çalıșmaları �çermekted�r.
Sürdürüleb�l�r kalkınma bakımından kapsayıcı ve
sürdürüleb�l�r kentleșme �ç�n yerel yönet�m�m�z temel
h�zmetlere ulașım, afetler �ç�n önlem alma,
dezavantajlı k�ș�ler öncel�kl� olmak üzere nüfusun
tamamının güvenl� ve er�ș�leb�l�r kamusal ve yeș�l
alanlar �le ulașım araçlarına er�ș�m�n� sağlama,
kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r kentleșme �ç�n kapas�te
güçlend�rme, kültürel ve doğal m�rasın korunması,
atık yönet�m�n� sağlayarak kent�m�z�n neden olduğu
çevresel etk�ler� azaltmaya yönel�k programlarımızı
ve pol�t�kalarımızı uygulamaya devam ed�yoruz.

Sürdürüleb�l�r ve modern b�r Avcılar'da herkes�n
güvenle barınması ve refahının sağlanması adına
akılcı b�r kent planlama model� ben�msenmekted�r.
Kent�m�zde güvenl�, karșılanab�l�r, dayanıklı, yeș�l ve
kültürel olarak �lham ver�c� olma �lkeler�
doğrultusunda kentsel dönüșüm hız kazanmıștır.

Ömrünü tamamlamıș b�nasını yen�lemek �steyen
komșularımızın bu sürec� güvenl�, hızlı ve daha
ekonom�k b�r șek�lde yürüteb�lmes� �ç�n Türk�ye’de b�r
�lk olan “AVCILAR MODELİ”n� hayata geç�rd�k ve
kentsel dönüșümde Türk�ye’ye örnek b�r model
olușturduk.

Yerelde olușturduğumuz bu bașarılı model, ulusal
çapta da karșılık görerek TBMM’de gündeme alındı,
yapmıș olduğumuz  b�lg�lend�rme ve deney�m
paylașımı çalıșmalarımızı gerçekleșt�rd�k,  kentsel
dönüșümde büyük mal�yet eș�ts�zl�kler�n
nedenler�nden b�r� olan kentsel dönüșümde devlete
ödenen verg� oranını düșürmek adına çalıșmalar
yürüttük. 

Sonuçta alınan karar �le KDV oranı %18’den %1’e
düșürüldü. Yan� 400.000TL’l�k b�r da�ren�n KDV
mal�yet� 72.000TL’den 4.000TL’e düșmüș oldu.
Herkes �ç�n ulașılab�l�r uygun f�yatlarda konut
�mkanını Avcılar’da sağlamıș olduk.

1.624
KENTSEL DÖNÜŞÜME

GİREN BİNA SAYISI 

15.946
KENTSEL DÖNÜŞÜME GİREN

BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI

54.217
KOMŞULARIMIZIN HAYATLARINI VE

YARINLARINI KURTARDIK
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HAYAT KURTARMA HAREKETİ SKA 11 - Sürdürüleb�l�r Șeh�rler ve Topluluklar

Avcılar kent�m�z deprem bölges�nde olup, tar�h� boyunca yașanan
büyük depremlerden dolayı bu bölgede kurulan șeh�rlerde can ve
mal kayıpları yașanmıștır. En son 1999 yılında yașanan 7.2
ș�ddet�nde depremden sonra kentte can kaybı yașanmıș,
b�naların b�r kısmı yıkılmıș, b�r kısmı da ağır ve orta hasar
almıștır. Bu acıların tekrar yașanmaması adına kent�m�zde
sürdürüleb�l�r dayanıklı b�r șeh�r olması yönünde çıktığımız bu
yolda, kentsel dönüșümde 20 yıldır yakalanamayan �vmey�
Avcılarımızda son üç senede yakaladık. B�nlerce �nsanın yarınını
kurtardık ve kurtarmaya devam ed�yoruz.

HERKES İÇİN UYGUN FİYATLI KONUT
PROGRAMIMIZ
Kent�m�zde dayanıklı olmayan yapıların yen�lenmes� yönünde
bașlattığımız Avcılar Model� Kentsel Dönüșüm programımız
sayes�nde kentsel dönüșüme g�ren konutlara yönel�k KDV oranı
%18’den %1’e düșürülmüștür. Bu sayede konut mal�yetler�nde
yașanan düșüș sonucu Avcılar'da uygun f�yata herkes �ç�n konut
üret�m� akımı bașlamıș oldu.

HERKES İÇİN KAMU ALANLARI PROGRAMI
Özell�kle kadınların, çocukların, yașlıların ve engell�ler�n güvenl�,
kapsayıcı ve er�șeb�l�r yeș�l alanlara ve kamusal alanlara
er�ș�mler�n� güvence altına aldık, kent�m�zde bulunan
kaldırımların %45’n� er�ș�m hususunda uygun hale get�rd�k. 

Komșularımızı tozdan kurtarmak ve sürüș güvenl�ğ�n� arttırmak
amacıyla kent�m�z�n dört b�r yanına yol-kaldırım bakım onarım
h�zmet� verd�k ve asfalt yen�leme çalıșmaları yaptık.

Kent�m�ze nefes aldıracak, çocuklarımızın rahatlıkla
er�șeb�lecekler� ve özgürce zaman geç�reb�lecekler� yeș�l alanları
öneml� ölçüde artırdık.

Engell� b�reyler�n ve a�leler�n�n hayatlarını kolaylaștıracak ve
sosyal hayata akt�f b�r șek�lde katılmalarına destek olacak Gülten
Nak�poğlu Engell� Yașam Merkez� projem�z� hayata geç�rd�k.
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Uzun zamandır kullanılmaz halde olan
Den�zköşkler� Sah�l�'n�n düzenlenmes� �le
komşularımızın rahatlıkla den�ze g�r�p
nefes alab�lecekler� hale get�rd�k.

AVCILAR'A HALK 
PLAJI KAZANDIRDIK.



        Yayalaștırma çalıșmaları �le yayaların ulașımını her yıl %15 oranında artırmak, 

        B�s�klet altyapılarının gel�șt�rerek, b�s�klet�n kent �ç�ndek� ulașım payının artırmak,

        Beled�ye f�losu ve serv�s araçları �ç�n düșük karbonlu araçların kullanılmasına yönel�k   
        alınan karar sonrasında, f�lomuzu yen�lemek,

        Akıllı park uygulamalarını kent�m�ze adapte etmek,

        Traf�ğ� azaltmak �ç�n park et ve devam et uygulamalarını kent�m�ze kazandırmak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAȘIM PROGRAMI
Avcılar'ın sera gazı envanter�ne bakıp, ulașımın reel payını %38,1 olarak hesapladık.
Șunu �y� b�l�yoruz k� Sürdürüleb�l�r Kentler yaratmak �ç�n en öneml� araçlardan b�r�s� olan
sürdürüleb�l�r ulașım adına Avcılar Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı’nda 5 adet
eylem bel�rlenm�șt�r. Gündem 2030 Amaçları’na ulașmak �ç�n bu 5 adet eylem� hayata
geç�rmek üzere 2023 yılı �t�bar�yle çalıșmalara bașlıyoruz.
Bu çalıșmalar:
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%63

Yen� Park ve Egzers�z Alanlarında Er�ș�leb�l�rl�k Kr�terler�n�n 
Sağlanması ORAN | %100

Er�șeb�l�rl�k Kapsamında Yapılan Park Rev�zyon 
Çalıșma Sayısı ADET | 7

Özell�kle Dezavantajlı B�reyler�n Rahatlıkla Er�șeb�leceğ� Yen� Park ve
Egzers�z Alanı Aayısı ADET | 8

%65

%69
Güvenl� ve Uygun F�yatlı Kentsel Dönüșüme 
G�ren Konut Sayısı ADET | 25.000

Ağaç D�k�m� Sayısı ADET | 20.000

%59Mahaller�m�z arasındak� sosyal ve çevresel bağlantılarını 
güçlend�rmeye yönel�k yapılan kültürel etk�nl�k sayısı ADET | 100

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

67,7 PUAN
(GELİȘMİȘ)

69,8 PUAN
(GELİȘMİȘ)

%50,2
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%59,5

ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SKA 11 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI

SKA 11 - Sürdürüleb�l�r Șeh�rler ve Topluluklar



Kentin en işlek noktaları üzerine kurulan Mamamatikler
sayesinde  hem pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor
hem de sokaktaki can dostlarımızın mama ihtiyacı
karşılanıyor.

SKA 12
Sorumlu Üret�m ve Tüket�m

Sürdürüleb�l�r üret�m ve tüket�m kalıplarını sağlamak

Avcılar "Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Eylem Planı" ve "Yeș�l
Șeh�r Eylem Planı"nındak� hedefler arasında sıfır atığa yönel�k
hedefler bulunmaktadır. 2030 yılına kadar, beled�ye katı atık
üret�m�n� %15 oranında azaltacak ve çöp sahasına g�den
organ�k atıkları büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. B�rçok
yen�l�kç� șeh�r programı ve g�r�ș�m�, bu �dd�alı hedefler�n
gerçekleșt�r�lmes�ne yardımcı olacaktır.

2022 yılı �t�bar� �le bașlattığımız uygulamalarımızla
beled�yem�zde tek kullanımlık plast�k tașıma poșetler�, p�petler
ve tek kullanımlık serv�s gereçler� așamalı olarak kaldırılacak
veya sınırlandırılacaktır. Avcılar Beled�yes� kend� atıklarını
azaltmak �ç�n çeș�tl� yen�l�kç� projeler hayata geç�rmeye
bașlamıștır.

Avcılar’da atıklara artık çöp gözüyle bakılmıyor. Geld�ğ�m�z
noktada artık h�çb�r atık çöp değ�ld�r. Bugün atıkları tekrar
dönüștürerek hammadde olarak tekrar ekonom�m�ze ger�
kazandırıyoruz ve kazandırırken de doğamızı koruyoruz.
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SKA 12 - Sorumlu Üret�m ve Tüket�m

Toplanan Karıșık Ambalaj Atık M�ktarı TON | 60.000

Toplanan B�tk�sel Atık Yağ M�ktarı TON |600

Olușturulan Ger� Dönüștürüleb�l�r Atık Toplama 
Noktası Sayısı ADET | 500

Toplanan Elektr�k ve Elektron�k Atık M�ktarı KG |6.000

Toplanan Tekst�l Atık M�ktarı TON |1.000

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

68,5 PUAN
(GELİȘMİȘ)

67,4 
(GELİȘMİȘ)

%51,4
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%53,9
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 12 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



SKA 13
İkl�m Eylem�

İkl�m değ�ș�kl�ğ� ve etk�ler� �le mücadele �ç�n ac�len eyleme
geçmek

İkl�m değ�ș�kl�ğ�ne adapte olmak ahlak� b�r zorunluluk, çevresel
b�r ac�l durum ve ekonom�k b�r fırsattır. Avcılar, d�ğer yerel
yönet�mlere örnek olmak adına düșük karbonlu, yeș�l enerj�l�
b�r geleceğe doğru yönlend�recek b�r eylem planıyla gündeme
gel�yor. Avcılar'ın "Sürdürüleb�l�rl�k Enerj� ve İkl�m Eylem Planı"
yeters�z h�zmet alan toplulukları sürece dah�l ederek, çevresel
adalete öncel�k vererek ve k�msey� ger�de bırakmadan �kl�m
değ�ș�kl�ğ�yle mücadele �ç�n �dd�alı hedefler bel�rlem�șt�r.
Avcılar Beled�ye Bașkanı Turan Hançerl� �kl�m eylem�
hareket�nde de akt�f b�r l�derd�r. 

Avcılar olarak șuna �nanıyoruz k� 13. Amaç sadece ekoloj�k b�r
amaç olarak görülse de aslında hayatın tamamını kesen ve y�ne
küresel b�r olgu olarak d�le get�r�len "ger�de k�msey� bırakmama"
prens�b� �le düșünülmes� gereken b�r amaçtır. 

Yoksulların, yașlıların, kadınların, engell�ler�n, düzenl� ve güvenl�
barınma �mkanından yoksun olanların hal�hazırda yașadığı
sıkıntıların üstüne çarpan etk�s� olarak gelmekte olan �kl�m kr�z�
bașta kırılgan kes�mler olmak üzere herkes�n etk�s�n� h�ssetmeye
bașladığı b�r kr�zd�r. 

Bu noktada üstümüze düșen görev� eks�ks�z yer�ne get�rmek üzere
bașladığımız çalıșmalarımızda, bu kr�z ve etk�ler�ne karșı kent�n
kırılgan kes�mler� bașta olmak üzere, tüm vatandașlarımızı
b�l�nçlend�rerek ve kent�m�z� hazırlayarak daha dayanıklı b�r
Avcılar’ı �nșa etmeye devam ed�yoruz.
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Park ve bahçelerimizde kurduğumuz
otomatik sulama sistemi ile %60'a
yakın su tasarrufu sağlıyoruz.

SKA 13 - İkl�m Eylem

Avcılar Beled�ye Bașkanı Turan Hançerl�’n�n öncüsü
olduğu doğayı kurtarma programı �le Kaz Dağları'ndak�
zeyt�n ağaçlarını kurtardık. Bu programımızda
Çanakkale'y� İzm�r ve Balıkes�r'e bağlayan kara yolunun
Ayvacık-Küçükkuyu kes�m�nde yapımı süren �k� tünel�n
�nșaatı,  bölgede bulunan b�nlerce asırlık zeyt�n
ağaçlarını yok olma tehl�kes� �le karșı karșıya get�rm�șt�.
Avcılar Beled�ye Bașkanı Turan Hançerl�, Küçükkuyu
Beled�ye Bașkanı Ceng�z Balkan �le b�rl�kte �nșaattan
çıkan tonlarca hafr�yatın altında kalacak olan ağaçlar
�ç�n harekete geçerek, r�sk altındak� ağaçları Avcılar’a
tașıdı. Kurtarılan o ağaçlar, hem Avcılar’da hem de
komșu �lçelerde nefes almaya devam ed�yor.

Avcılar Beled�yes� Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz
ek�pler�n�n hassas çalıșmalarıyla Küçükkuyu’dan
sökülüp tırlara yüklenerek Avcılar’ın muhtel�f yerler� ve
parklarına d�k�len ağaçların en genc� 100, en yașlısı
500 yașında.

DOĞANIN SAHİBİ DEĞİL PARÇASIYIZ

Avcılar Beled�yes� her da�m Avcılar’ın toprağını,
havasını, suyunu, b�yoçeș�tl�l�ğ�n� korumak ve yeș�l
oranını artırmak adına öneml� çalıșmalar yapmıș ve �ș
b�rl�kler� olușturmuștur. Bu kapsamda hazırlanan
sürdürüleb�l�r b�r çevre programı �le Avcılar Beled�yes� ve
TEMA (Türk�ye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) arasında �mzalamıș
olduğumuz �ș b�rl�ğ� protokolü doğrultusunda, okullarda
doğa eğ�t�m� ver�lmeye ve kent�m�zde yen� evlenen
ç�ftler�n f�dan bağıșlarıyla “Umut Ormanı”
olușturulmaya bașlandı. 

Avcılarımızda yen� evlenen ç�ftler�n mutlu b�r hayat �ç�n
attıkları her �mza "Geleceğe Nefes Olmak" �ç�n
bağıșladığımız f�danlarla Umut Ormanı'nda büyüyor. 

UMUT ORMANI PROGRAMIMIZ



Avcılar Kent Konsey� bünyes�nde bulunan Gençl�k
Konsey�'n� akt�f hale get�rd�k. Bu konsey gençler�n
benzers�z bakıș açılarını  beled�ye mecl�s�nde yet�șk�n
karar alıcılarla paylașmaları, çevresel adalets�zl�kle
mücadele etmeler� adına beraber hareket etmek �ç�n
b�r araya gelen 15-22 yaș aralığındak� Avcılarlı genç
çevre l�derler�nden olușmaktadır. Konsey�n, üst düzey
yerel yönet�m�m�z�n ve çevre l�derler�yle b�rl�kte
çalıșarak toplumda �kl�m değ�ș�kl�ğ�yle mücadele �ç�n
farkındalık yaratacak projeler gerçekleșt�rmeler�n�
umuyoruz.

Ayrıca Beled�ye Bașkanı Turan Hançerl�, 2022 yılı
�t�bar� �le bu alanda farkındalığı artırmak ve gençler�n
katılımını güçlend�rmek �ç�n Avcılar’da her yıl
uluslararası yeș�l temalı Gençl�k Fest�val� düzenleme
kararı aldı. Bu fest�valde gençler eğlen�rken, �kl�m
üzer�ne b�l�nçlend�r�lecek ve b�r forum etrafında
kararlar alıp beled�ye mecl�s�m�ze sunab�lecekler.

GENÇLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE
DAHİL EDİLMESİ

13.863
3 YILDA DİKİLEN AĞAÇ SAYISI

50
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%0

%100

SKA 13 - İkl�m Eylem
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Doğa �le Uyumlu Çalıșmaları Koord�ne Edecek 
B�r�m�n�n Kurulması ADET | 1

Kompostlaștırılan Toplam Organ�k Atık M�ktarının 
Her Sene Attırılması ORAN  | %5

Sürdürüleb�l�r Enerj� ve İkl�m Uyum Eylem Planı Hazırlanması ADET | 1

Avcılar’da toprağımızın ver�ml�l�ğ�n� korumak, atıkların
azaltılmasını sağlamak ve en öneml�s� karbon ayak �z�m�z�
2050 yılında nötr hale get�rmek �ç�n bașlattığımız
programlardan b�r� olan bu çalıșmamızda;

Pazar alanlarından topladığımız organ�k meyve sebze
atıklarını; Atık Get�rme Merkez�m�zde kompost hal�ne get�rerek
toprağın ver�ml�l�ğ�n� arttıran ürünler üret�yoruz.

Budanan ağaçlar ve b�ç�len otları gübre ve zem�n kaplama
malzemes� olarak ger� dönüșüme kazandırıyoruz.

ATIKLARIN KOMPOSTA DÖNÜȘTÜRME
PROGRAMI

KURAKÇIL PEYZAJ MODELİ
Küresel ısınmanın oldukça arttığı günümüzde �kl�m
değ�ș�kl�ğ�n�n önüne geçmek �ç�n kent�m�ze
get�rd�ğ�m�z çözüm öner�ler�nden b�r� de suyun
etk�n kullanımını hedefleyen Kurakçıl Peyzaj
yaklașımıdır.

Sürdürüleb�l�r peyzaj düzenleme doğrultusunda
yaklașımı �le ele aldığımız bu model�m�zde,
planlama ve uygulamaya yönel�k kuraklığın
olumsuz etk�ler�n� azaltmak �ç�n etk�n su
kullanımına yönel�k çalıșmalar yapmaktayız. 

Bu kapsamda ekoloj�k kaygıları göz önünde
bulundurarak, uygun b�tk� seç�m�nde mevs�ml�k
ç�çek kullanımımız azalmıștır. Su tasarrufu
sağlaması ve kuraklığa karșı dayanıklı olması
bakımından düzenlemelerde ç�m yer�ne yerel türde
yer örtücüler�n ve kalıcı b�tk� kullanımının uygun
olacağı sonucuna varılmıștır.

Bu model�m�z sonucunda, kuraklık ve �kl�m
değ�ș�kl�ğ� sorunlarına karșı park ve
bahçeler�m�zde kurduğumuz otomat�k sulama
s�stem� �le %60’a yakın su tasarrufu sağlıyoruz.

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

64,9 PUAN
(GELİȘMİȘ)

65,9 
(GELİȘMİȘ)

%41,0
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%47,7
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 13 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



Avcılar sadece bölgen�n ve Türk�ye’n�n değ�l, sucul ekos�stem
türler�n�n çeș�tl�l�ğ� noktasında Dünya açısından kr�t�k b�r
öneme sah�p olan Küçükçekmece Göl'üne ev sah�pl�ğ�
yapmaktadır. 

Küçükçekmece Gölü'nde yașayan türler 1970'l� yıllardan sonra
çevres�ndek� düzens�z yerleș�mler, göl sularına karıșan
endüstr�yel ve evsel atıklar, atık gömme havuzlarından gelen
yeraltı sularının göle g�rmes�, neh�rler�n zayıflaması, den�zle
bağlantısının kes�lmes� vb. g�b� çeș�tl� nedenlerle c�dd�
tehl�kelere maruz kalmıștır. Ekonom�k açıdan göldek� en öneml�
balık türler� olan Esox luc�us, Scard�n�us erytropthalmus, Mug�l
cephalus, Angu�lla angu�lla, D�centrarchus labrax artık
avlanamamaktadır.  20 ordos ve 44 fam�lyaya a�t 171 kuș türü
gözlemlenm�șt�r.

SKA 14
Sudak� Yașam

Sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n okyanusları, den�zler� ve den�z
kaynaklarını korumak ve sürdürüleb�l�r kullanmak

Daha önce gölde yıllık balık üret�m� 15.000 kg �ken, ș�md�
balıkçılık tamamen durmuștur. Küçükçekmece Gölü, Su Kal�tes�
Sınıfı Renk Kodlarına göre kırmızıdır. B�yoloj�k kal�te
unsurlarına göre Kötü Ekoloj�k Potans�yel MEP (Maks�mum
Ekoloj�k Değer) değerler�ne göre ve Yüzeysel Su Kütleler�
Sınıflamasına göre kötüdür.

Sucul ekos�stemdek� tür kayıplarının yanı sıra, Bölüm Öğret�m
Üyes� Prof. Dr. Kurtuluș Olgun'un yaptığı araștırmaya göre,
gölü çevreleyen gölde karasal tür olarak 20 ordos ve 44
fam�lyaya a�t 171 kuș türü gözlemlenm�șt�r.
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%0

%100

Uluslararası Doğa Koruma B�rl�ğ� tarafından olușturulan kr�terlere göre araștırmada
gözlemlenen kuș türler�n�n tehl�ke durumları �ncelend�ğ�nde 160 türün LC (düșük kr�t�kl�k),
2 tür VU (hassas �çer�k), 9 türün �se NT (nesl� tükenmekte) olan türler olduğu tesp�t
ed�lm�șt�r. Zaman �çer�s�nde sudak� yașama ver�len zarar karasal yașamı da etk�lem�șt�r.
Büyük yatırımlar yaparak gölü tem�zley�p esk� ekoloj�k hal�ne dönüștürmek üzere
bașlattığımız program �le sucul ekos�stem�m�z� zeng�nleșt�rmey� hedefl�yoruz.

Tem�zleme çalıșmalarımıza ek olarak Avcılar Yeș�m Eylem Planı �le așağıdak� çalıșmaları
da gerçekleșt�receğ�z.

Zarar gören göl ekos�stem�n�n restorasyonu �ç�n akadem� ve  çevre beled�yelerle ortak
projeler gel�șt�r�lmes�

 Göl-den�z bağının yeș�l kor�dorlar �le kurulması

H
E
D
E
F
LE

R
İ

20
24

Kent�m�z İçer�s�ndek� Göl-Den�z Bağının Yeș�l Kor�dorun 
Tamamlanması ORAN | %10

Küçükçekmece Gölünün İslah Ed�lmes� İç�n Yapılan 
Çalıșma Sayısı ADET | 1

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

62,5 PUAN
(GELİȘMİȘ)

65,0 
(GELİȘMİȘ)

%39,0
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%48,7
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 14 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI

SKA 14-Sudak� Yașam

53



Erozyon, çarpık kentleșme ve b�l�nçs�z yapılașma
sonucunda karasal yașamın ger�led�ğ� b�r
dönemden geç�yoruz.

Kent�m�zde, karasal ekos�stem�m�z� korumak,
gel�șt�rmek ve esk� hal�ne dönüștürerek sürdürüleb�l�r
kullanımını desteklemek amaçlı, STK’lardan,
uzmanların olușturduğu akadem�k konseyden ve
müdürlükler�m�zden olușan b�r B�yoçeș�tl�l�k Ek�b�
olușturmaya karar verd�k.

İlerleyen yıllarda bu ek�p, sahadan gelecek ver� ve
b�lg�ler� bölgem�zde S�ngapur Endeks�n� ölçmek,
raporlamak ve tavs�yeler sunmak üzer�ne
çalıșmalarına hız kazandıracaklar. 

Hazırladığımız Avcılar Yeș�l Șeh�r Eylem Planı
kapsamında bu endeks� Avcılar �ç�n özelleșt�r�yoruz.
S�ngapur Endeks� g�b�, özelleșt�r�lm�ș Avcılar Endeks�
de hem f�z�ksel b�yoloj�k çeș�tl�l�ğ� hem de yönet�m
sonuçlarını gösterecek olup yerel bağlama ve
yönet�me göre uyarlanacaktır.

Bu, 2035 yılına kadar doğal b�yoçeș�tl�l�ğ�n "net
kaybı olmayan" b�r șek�lde elde ed�lmes� ve
sürdürülmes� hedef�n� �çer�r. 

SKA 15
Karasal Yașam

Karasal ekos�stemler� korumak, �y�leșt�rmek ve sürdürüleb�l�r kullanımını
desteklemek; sürdürüleb�l�r orman yönet�m�n� sağlamak; çölleșme �le
mücadele etmek; araz� bozunumunu durdurmak ve ters�ne çev�rmek;

b�yoloj�k çeș�tl�l�k kaybını engellemek
 

Kentsel Ekos�stemler ve Dayanıklılığın b�r parçası olarak dah�l ed�len
bu stratej�, așağıdak� g�b� hedefler� �çer�r:

Avcılar’ın Yeș�l Örtüsü-Envanter Çalıșması (2025)

Potans�yel b�tk�lend�rme alanlarında kurakçıl peyzaj
uygulamalarının denenmes�, sonuçların raporlanması (2023-
2024)

Yerl� b�yoçeș�tl�l�ğ�n korunması ve gel�șt�r�lmes� �ç�n șeh�r çapında b�r
stratej� gel�șt�r�lmes� (2025)

Avcılar’ın faunal çeș�tl�l�ğ�ne da�r b�l�nçlend�rme çalıșmaları
yapılması (2024)

Kent�m�zdek� tüm parkların ve yeș�l alanların rölöve ve (yapısal ve
b�tk�sel) envanter�n�n güncellenmes�, �lg�l�ler�n er�ș�m�ne açılacak
șek�lde arș�vlenmes�(2023)

Avcılar’da yapılacak b�tk�sel peyzaj uygulamalarında yalnızca yerel
türler�n kullanımı (2022)

İmar �z�nler�nde yalnızca yerel türler�n kullanıldığı peyzaj
projeler�n�n zorunlu hale get�r�lmes� (2023)
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B�yoçeș�tl�l�k ve Ekos�stemler�n Sürdürüleb�l�r Kullanımı ve Korunması
Konusunda Yeș�l Eylem Planı Hazırlanması Adet | 1

SKA 15 - Karasal Yașam

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

63,9 PUAN
(GELİȘMİȘ)

61,9 
(GELİȘMİȘ)

%42,7
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%44,4

ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 15 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI
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16. amaca göre her sev�yedek� her kurumun șeffaflığının,
ver�ml�l�ğ�n�n ve hesap vereb�l�rl�ğ�n�n artırılması; her
sev�yede kapsayıcı, duyarlı, katılımcı ve tems�l� karar alma
mekan�zmalarının ben�msenmes� ve halkın b�lg�ye
er�ș�m�n�n sağlanması, ulusal yasalar ve uluslararası
anlașmalar dah�l�nde temel haklarının korunması
hedeflenmekted�r. 

Avcılar Beled�yes� b�r yerel yönet�m olarak bu noktada çok
kr�t�k b�r önem arz etmekted�r. Halkın b�r�nc� adımda
yönet�me katılab�lmes�, yönet�c�ler�nden hesap
sorab�lmes� ve yönet�c�ler�n hesap vereb�lmes� SKA 16
kapsamında Avcılar'da gerçekleșmekted�r.

SKA 16
Barıș, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n barıșçıl ve kapsayıcı toplumlar
tes�s etmek, herkes �ç�n adalete er�ș�m� sağlamak ve her

düzeyde etk�l�, hesap vereb�l�r ve kapsayıcı kurumlar
olușturmak
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Kurumumuzun yıllık bütçe hazırlama çalıșmalarına her yıl en az 5.000
vatandașımızın doğrudan katılımını sağlamak

Çağrı Merkez�ne Helen Ș�kayetler�n Çözümüyle İlg�l� Vatandaș
Memnun�yet� ORAN | %90

Vatandașların Zabıta H�zmetler�nden Memnun�yet� ORAN | %85

SKA 16 - Barıș, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Bu uygulama Avcılar’da yerel yönet�mde ses�n� duyurmak,
yönet�mde rol almak �steyen tüm Avcılarlı sak�nler�m�z�n
buluștuğu, güncel konuları tartıștığı,  tartıșma sonuçlarını b�r
pol�t�ka taslağı olarak beled�ye mecl�s�ne tașıyab�ld�kler� d�j�tal
b�r platformdur. 

Bu platformda yapılan tartıșmalar sonrasında b�r caddem�z�n
traf�ğe kapatılması, bazı noktalara toplu tașıma otobüs
duraklarının gelmes� g�b� çıktılar alınmıș ve eyleme geç�lm�șt�r.

DİJİTAL DEMOKRASİ PLATFORMU

GÜZEL Bİ FİKİR PLATFORMU
Avcılar’da hayata geç�rd�ğ�m�z b�r katılımcılık programıdır.
 
Șehr�n geleceğ�n� Avcılar halkı �le b�rl�kte �nșa etme ve yönetme
pol�t�kamızla çıktığımız bu yolda “Güzel B� F�k�r” projes�n�
hayata geç�rd�k. Proje kapsamında vatandașlarımızın b�z�mle
paylaștığı f�k�r ve öner�ler�, B�rleșm�ș M�lletler Sürdürüleb�l�r
Kalkınma Amaçları �le temellend�rd�ğ�m�z stratej�k planımızla
uyumluluğu göz önüne alarak değerlend�r�yor, uygun olanları
hayata geç�r�yoruz.

Șu ana kadar 300’e yakın f�k�rden %10’unu hayata geç�rd�k.

D�j�tal Demokras� Platformundan Kurumuza Gelen Talepler�n Beled�ye
Mecl�s�ne Sunulması ORAN | %50

Güzel B� F�k�r Platformundan Kurumumuza Gelen 
Projeler�n Değerlend�r�lme ORAN | %100

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

63,6 PUAN
(GELİȘMİȘ)

69,9 
(GELİȘMİȘ)

%66,3
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%59,6
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 16 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



1'den 16'ya kadar olan SKA’lar �sted�ğ�m�z geleceğ�
yakalıyorsa, Hedef 17 tamamen bu vaad� nasıl yer�ne
get�rd�ğ�m�zle �lg�l�d�r. Ortaklıklar, herhang� b�r yönet�m
mekan�zması �ç�n, özell�kle de yerel yönet�m �ç�n, sak�nler�n
bağlı olduğu h�zmetler� sağlamada anahtardır. Ortaklıklar
ayrıca ortak mülk�yet, farklı bakıș açıları ve yen� f�k�rlere
yatırım �ç�n alan yaratır. Ortaklıklar șeh�rler� çalıștırır ve bu
GYD'de ș�md�ye kadar özetlenen her g�r�ș�m �ç�n çok öneml�
olmuștur.

Ancak ben�msend�ğ� g�b�, 17. Amacın hedef ve göstergeler�n�n
d�l�n� doğrudan yerel yönet�m�n sorumluluklarına çev�rmek
zordur.

Avcılar’da, amaçlarını yansıtırken bu hedeflere kend�
bağlamımızı eklemeye ve ver�ler�n mevcut olduğu durumlarda
göstergeler hakkında rapor vermeye çalıștık. Ancak daha �y�,
daha kapsayıcı ve bütünsel göstergelere �ht�yaç var.

SKA 17
Amaçlar İç�n Ortaklıklar

Uygulama araçlarını güçlend�rmek ve sürdürüleb�l�r kalkınma �ç�n
küresel ortaklığı canlandırmak

SKA’lara doğru yolculuğumuzun sona ermes�ne on yıldan az b�r süre
kalmıșken 17. Amaç yerel ve bölgesel yönet�mler�n ortak küresel
kalkınma gündem�m�z�n kr�t�k kolaylaștırıcılarının nasıl b�r parçası
olab�leceğ�n� yen�den gözden geç�rme fırsatı sunuyor. F�nans, t�caret
ve teknoloj�den resm� kalkınma yardımına, gel�șm�ș ver� toplama ve
ayrıștırma ve uluslararası �șb�rl�ğ�ne kadar Avcılar, dünyanın dört b�r
yanındak� ortaklarla paylașmaya �stekl� olduğumuz kanıtlanmıș
uzmanlığa sah�pt�r.
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Üye Olunan Uluslararası Organ�zasyonların Sayısı Adet | 5

STK'lar İle Gerçekleșt�r�len Toplantı ve Etk�nl�k Sayısı ADET | 36

Kardeș Șeh�r Sayısındak� Artıș ADET |3

SKA 17 - Amaçlar İç�n Ortaklıklar

"Kend�m�z� ve d�ğer ulusal hükümetler�, hedefler ve ağ bağlantılı, çok
taraflı geleceğ�m�z �ç�n kapsayıcı küresel ortaklıklara temel katkıda
bulunanlar olarak șeh�rler�n ve yerel yönet�mler�n tanınmasını ve katılımını
artırmaya çağırıyoruz."

Kent Konsey� Mecl�s� Toplantı Sayısı ADET | 60

İșb�rl�ğ� Yapılan Proje Sayısı ADET  | 12

SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ
(100 üzer�nden)

AVCILARLILAR KURUMLAR

64,4 PUAN
(GELİȘMİȘ)

68,4
(GELİȘMİȘ)

%40,2
VATANDAȘLAR ARASINDA

20-39 Gelişmeye açık / 40 - 59 Gelişmekte olan
60 - 79 Gelişmiş / 80-100 Çok Gelişmiş

PAYDAȘLAR ARASINDA

%53,0
ORTALAMA SKOR / SKA DURUM DEĞERLENDİRMESİ

PUAN

SKA 17 ÜZERİNE FARKINDALIK ORANI



Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerelde ve küresel anlamda gerçekleşmesinde
belediyemizin 2030 Gündemi’ne katkısının izlenebilmesi ve aynı zamanda yerel stratejik amaç ve
hedeflerin SKA amaç ve hedefleriyle hizalanarak uygulamada etkinlik ve verimliliğin artırılması için
Gönüllü Yerel Değerlendirme hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.

Bu doğrultuda 1 yıla yakın süren kapsamlı bir çalışma ile ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
Yerelleştirilmesi ve Gönüllü Yerel Değerlendirme’’ konularında öncelikle kurum personel ve
yöneticilerinin, sonrasında iç paydaşların bu konudaki bilinç düzeylerinin artırılması için farkındalık
eğitimi ve çalışmaları yapılmış, bu doğrultuda kurumsal iş süreçleri gözden geçirme çalışmaları
yürütülmüştür. Aynı zamanda dış paydaş farkındalık çalışmalarına devam edilmiştir.

Bu kapsamda 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın yerel paydaşlar üzerindeki yerel algı düzeyinin ortaya
konulabilmesine yönelik hazırlanan çalışmalar incelenmiş, 17 amacın yerel yönetimler ile ilişkili olan alt
hedeflerinin tamamının bütüncül bir yaklaşımla yerel yönetimler bağlamında değerlendirilmesi yöntemi
izlenerek, Gönüllü Yerel Değerlendirme Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak ölçek
geliştirme basamakları çalışmanın yapısına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmada takip edilen
basamaklar adım adım gösterilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Avcılar Belediyesi olarak hazırladığımız stratejik plan, performans programı,
performans esaslı bütçe ve diğer yerel ölçekli eylem planlarımıza SKA’lar entegre
edilmiştir. 

Yöntem

60

•Literatür taraması 
•Madde Havuzu oluşturma (124 madde-17 Amaç) 

•Görüş alma ve değerlendirme (89 madde-17 Amaç) 
• Uzman görüşleri (60 madde-17 Amaç) 

•Maddelerin soruya çevrilmesi 
•Anlaşılırlık çalışması ve Pilot çalışma (n=30)

•Anket yolu ile veri toplama (n=650)
•Keşfedici faktör analizi (60 madde) 

•Doğrulayıcı faktör analizi (60madde)
•Güvenilirlik analizi (Alpha, CR ve MaxR(H)) 

•Geçerlilik analizi (Uyum (AVE) ve Ayırt edici)
 

•Anket yolu ile veri toplama (n=11270) 
•Doğrulayıcı faktör analizi 
•Güvenilirlik analizi (Alpha, CR ve MaxR(H)) 
•Geçerlilik analizi (Uyum (AVE) ve Ayırt edici) 
•Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik verilerin analizi

Araştırma kapsamında vatandaş ve paydaşlar olmak üzere iki farklı grupla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Örneklem ana kütleyi %95 güven düzeyinde temsil etmektedir. %95 güven aralığı içerisinde Vatandaş grubunun
hata payı ±2,92’dir. Hata payı hesaplanırken Avcılar ilçe nüfusu rakamları TUİK’in 31 ARALIK 2021 TARİHLİ ADRESE
DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) SONUÇLARI raporundan alınmıştır. Örneklemin mahalle dağılımı TUİK
2021 ADNKS sonuç oranları baz alınarak belirlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. 2.554 analize girebilir nitelikte geçerli
görüşme yapılmıştır. Avcılar faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten ve iletişim numaraları doğru olan paydaşlara
ulaşılmış ve proje saha süresi içerisinde görüşmeyi kabul eden 118 kurum ve kişiyle paydaş görüşmeleri yapılmıştır. 

Görüşmeler sahada yüz yüze anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Tüm çalışmalarda anketör, süpervizör ve
kontrolör ekibi ile çalışılmıştır. Yapılan anketlerin %25’i sahada eşlik, %9’u ses kayıtlı telefon kontrolü ve %2’si
back-check (tekrar sahada soruşturmak) yöntemi ile denetlenmiştir. Kalan anketlerin tamamı birebir giriş
sisteminde gözle kontrol edilmiştir. Anketlerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır.

Yöntem

Araştırmada, ulusal ve uluslararası ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Gönüllü Yerel Değerlendirme’’ literatürü
taranarak mevcut SKA ölçeklerinden faydalanıp, ölçek geliştirme basamakları tasarlanarak, yol haritası
oluşturulmuştur. Bu çalışmada ölçek geliştirme aşamaları ise;

ÖLÇEK TASARIMIÖLÇEK TASARIMI

DOĞRULAMADOĞRULAMA

MADDE OLUŞTURMAMADDE OLUŞTURMA

SADELEŞTİRMESADELEŞTİRME

2.5542.554
KİŞİKİŞİ
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Sonuç

SONUÇ:
SKA'lar Birer Çarpan
Ortaklıkları ve hedeflere doğru ilerlemeyi teşvik eden ortak bir dil.

Bu ortaklıklar ivme yaratan çarpan etkisine sahiptir.

Avcılar 2022 değerlendirmemizde Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları'na olan bağlılığımızın Avcılar'a nasıl değer kattığını dile
getirdik.

Yerel halk ve topluluklar, üniversiteler, fakülteler, akademisyenler
ve öğrencileri kapsayan ulusal ve uluslararası ortaklarımızla
birlikte toplum temelli ortaklardan oluşan bir ekosistem
oluşturduk.

Konularının uzmanı olan çalışanlarımız amaçları farklı eylemlere
dönüştürmek için gereken adımlar konusunda bilgilidirler. Bu
Gönüllü Yerel Değerlendirme (GYD) Avcılar Belediye Başkanlığı
tarafından hazırlanmış olsa da, hedeflere ulaşmak için tüm
Avcılılar’ın bir araya gelerek istediğimiz geleceği tanımlamaları
ve inşa etmesi gerekecek.

EKONOMİ

BİYOSFER

TOPLULUK

ECONOMY

SOCIETY

BIOSPHERE
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Avcılar, yerel ve küresel zorluklarımızı
çözmek için yenilikçi ve yeni fikirleri
memnuniyetle karşılar ve test eder.

Kentsel dönüşümden atık yönetimine
kadar bu GYD, Avcılar'ın sorunları çözmek
ve vatandaşlarımıza hizmet sunmak için
nasıl yenilikler yapıldığını gösteriyor.
Şehrimizin zorluklarını çözmemize
yardımcı olacak yeni ortaklıkları ve
yenilikleri memnuniyetle karşılamaya
devam ediyoruz.

SKA'lar birbirine bağlı olduğundan,
çözümlerimizin de öyle olması
gerekiyor.

Bu çalışmadaki programlar ve projeler
belirli amaçlara göre sınıflandırılmış olsa
da, bu GYD'ye dahil edilen her girişim
birden çok fayda sağlamaktadır. 
 Gezegenimizin, insanların veya
topluluklarımızın uzun vadeli sağlık,
dayanıklılık ve refahı pahasına kısa vadeli
faydaları önceliklendirmeyen bütünsel
çözümler sunmaya devam etmeliyiz.

Sonuç

Hiper yerel çözümler bize 2030
Gündemi'ni nasıl yerine
getirebileceğimizi gösteriyor.

Bu eylemin geri kalan sekiz yılında, kamu
güvenliğini yeniden sağlamaktan veya
toplu taşıma ve yeşil alanlara yatırım
yapmaktan, konut ve gıda güvenliğini
desteklemeye kadar birlikte çözümlerin
nasıl oluşturulacağını öğrenmek için
mahallelerimize ve yerel topluluklara
dönmeye devam ediyoruz. Yerel bağlam,
hizmet verdiğimiz konut sakinlerinin
deneyimiyle veriye dayalı yaklaşımları
birleştiren çözümler tasarlamamıza olanak
tanır.
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HAZIRLAYANLAR

Avcılar’daki Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına yönelik ilerlemenin ilk
Gönüllü Yerel Değerlendirmesi olan bu
çalışma, çalışma arkadaşlarımızın,
komşularımızın ve ortaklarımızın
topluluğumuz ve dünyamız genelinde
yaşamları iyileştirmek için sarf ettikleri
yorulmak bilmeyen çabalarını yalnızca
kısaca özetlemektedir. Zamanınızı
bizimle paylaşmaktaki cömertliğiniz
için teşekkür ederiz ve umarız şehrimiz
için paylaştığımız sevgi bu
çalışmamızla daha da parlar.

Ayrıca, okuyucuların ve kurumların
daha derine inme, daha fazla bilgi
edinme ve hiç kimseyi geride
bırakmayan insanlara, gezegene ve
refaha adanmış yeni ortaklıklar kurma
fırsatlarından yararlanacağını
umuyoruz.
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ANA YAZARLAR

Oğuz ŞEN, Avcılar Belediyesi SKA Programı
Eş Yöneticisi, Uluslararası Makro Ekonomi
Stratejist, Proje Koordinatörü

Alican SARIGÜL, Avcılar Belediyesi SKA
Programı Eş Yöneticisi, Yeşil Ekonomist,
Bütçe Uzmanı

Dr. (Ph.D) Servet KAYA, Avcılar Belediyesi
Strateji Geliştirme Şefi, Yönetim ve Strateji
Uzmanı

TASARIM & ÜRETİM
Avcılar Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğü, Tasarımcı ve Üretici

Oğuz ŞEN,  Grafik&Tasarım
Alican SARIGÜL, Grafik&Tasarım

Abdullah Cankurt UĞURSOY, İngilizce-Türkçe
Çeviri, Mütercim

KATKIDA BULUNAN
YAZARLAR
Işılay Beste BAYRAK, Avcılar
Belediyesi Permakültür Masası
Direktörü, Peyzaj Yüksek Mimarı
Kent Koruma Uzmanı

Deniz AYAROĞLU, Avcılar
Belediyesi Sosyal Girişimcilik
Birim Yöneticisi

Raşit Fırat DENİZ, Avcılar
Belediyesi  Çevre Mühendisi

Koray Doğan URBARLI, Sosyolog,
Yeşil Politikalar Uzmanı

Gülsüm HACIİBRAHİMOĞLU,
Veteriner Hekim ve Sosyolog

Tarık ŞAHİN, Avcılar Belediyesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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AVCILAR
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2 0 2 2  G Ö N Ü L L Ü  Y E R E L  D E Ğ E R L E N D İ R M E

www.avcilar.bel.tr


