Dernekler
Hayvan Kurtarma Derne?i

DERNEK HAKKINDA
Hayvan Kurtarma Derne?i, Ankara ilindeki sahipsiz hayvan sorununun çözümüne katk?da
bulunmak amac? ile 3 Nisan 2011 tarihinde kurulmu?tur. Her biri sahipsiz hayvanlar?n refah?
için çal??maktan olan dinamik bir ekibi ayn? çat? alt?nda toplayan Hayvan Kurtarma
Derne?i’nin temel çal??ma alanlar? ?unlard?r:
* Bütün hayvanlar?n 5199 say?l? Hayvanlar? Koruma Kanunu uyar?nca tan?nan haklar?n?n
savunulmas? ve bu haklar?n ihlal edildi?i durumlarda yetkili makamlar nezdinde yasal giri?imde
bulunulmas?;
* Sokaklarda ya?amlar?n? sürdürmekte olan sahipsiz kedi ve köpeklerin k?s?rla?t?r?lmas? ve
böylelikle popülasyon art???n?n önüne geçilmesi;
* Sahipsiz ya da sahipleri taraf?ndan istenmeyen hayvanlar?n sahiplendirilmesi;
* Hasta, yaral?, bak?ma muhtaç veya acil t?bbi yard?m bekleyen sahipsiz hayvanlar?n tedavi
ettirilmesi.
Yukar?da da belirtildi?i üzere, ülkemizde bulunan hayvanlar?n haklar? 5199 say?l? kanun ile
belirlenmi?tir. Derne?imizin kurulu? amac?n?, ilgili kanunun birinci maddesinden al?nt? yaparak
özetlememiz mümkündür:
“Hayvanlar?n rahat ya?amlar?n? ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek,
hayvalar?n ac?, ?st?rap ve eziyet çekmelerine kar?? en iyi ?ekilde korunmalar?n?, her türlü
ma?duriyetlerinin önlenmesini sa?lamakt?r”.
Hayvan Kurtarma Derne?i, belediyeler ve ilgili di?er kurulu?lar ile i?birli?i içerisinde ve yasal
mevzuat çerçevesinde hayvanlar?n her türlü ma?duriyetlerinin önlenmesini sa?lamak amac? ile
yola ç?km??t?r.
DERNEK EK?B?
Hayvan Kurtarma Derne?i, 20 y?l? a?k?nd?r sahipsiz hayvanlara yard?m etmeyi bir görev
edinmi? olan Zekiye Ta? Köklü ve Fahir Köklü taraf?ndan kurulmu?tur.
Devlet memuru olan Zekiye Ta? Köklü, Hayvan Kurtarma Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan?
olarak görev yapmaktad?r.
Sokak hayvanlar?na ucuz mama temin etmek amac? ile kurulmu? ‘Mavi Ev’ firmas?n?n sahibi
olan Fahir Köklü, Hayvan Kurtarma Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? olarak görev
yapmaktad?r.
Hayvan Kurtarma Derne?i ekibi bünyesinde akademisyen, sanatç? ve di?er meslek sahiplerinin
yan?s?ra, üç veteriner hekim de bulunmaktad?r. Veteriner hekim üyelerimiz, acil durumlarda
olay yerine giderek yard?m bekleyen sahipsiz dostlar?m?za an?nda müdahele
edebilmektedirler. Trafik kazas? ve benzeri birçok durumda, belediyelerin veterinerlik hizmetleri
yetersiz kalmaktad?r. Özellikle mesai saatleri d???nda sahipsiz hayvanlar için hizmet sadece
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tek bir belediye bulunmaktad?r. Ço?unlukla k?s?rla?t?rma a??lama gibi temel hizmetlerin
verildi?i belediye veterinerlik birimlerinde, k?r?k ameliyatlar? gibi ameliyatlar?n yap?labilece?i
teknik donan?m da bulunmamaktad?r.
Birçok vatanda??m?z sokakta kaza geçirmi? bir sahipsiz bir hayvan gördü?ünde yard?m için en
yak?n belediyeye ba?vurmaktad?r. ?mkanlar? dahilinde yard?m etme olanaklar? bulunmayan
belediyeler ise bu ba?vurulara ço?unlukla olumsuz yan?t vermek zorunda kalmaktad?rlar.
Belediye veterinerlik hizmetlerinin yetersiz kald??? durumlarda özel veteriner kliniklerine
ba?vurmak ise ço?u kimsenin bütçesini a?maktad?r.
Hayvan Kurtarma Derne?i, özellikle bu gibi durumlarda devreye girerek söz konusu hayvan?n
tedavi sürecini ba??ndan sonuna kadar yürütecek ?ekilde örgütlenmi?tir. Günün her saatinde
ula??labilen ileti?im numaras?na yap?lan yard?m ça?r?lar?na en rasyonel ve en h?zl? biçimde
cevap verme olana??na sahip olan Hayvan Kurtarma Derne?i; gerek üyelerinin özverili
çal??malar?, gerekse sosyal payla??m sitelerindeki takipçi kitlesi vas?tas? ile, Ankara’n?n
bütün ilçelerinden acil yard?m bekleyen dostlar?m?za ula?m?? ve tedavilerini yapt?rm??t?r.
DERNEK ÜYEL???
Hayvan Kurtarma Derne?i mevcut üyeleri aras?nda akademisyen, sanatç?, mühendis ve di?er
meslek sahiplerinin yan?s?ra, veteriner hekimler de bulunmaktad?r.
On sekiz ya??n? doldurmu? her Türk vatanda??n?n ve ülkemizde resmi oturma veya çal??ma
izni ile ikamet eden yabanc? vatanda?lar?n üyeli?ine aç?k olan derne?imiz, yeni üyelerin
kat?l?m? ile daha da güçlenecek ve bunun paralelinde daha çok say?da hayvana yard?m elini
uzatabilecektir.
2011 y?l? için üyelik aidat?, y?ll?k 180 TL olarak belirlenmi?tir.
Üyelik aidat?n? iki ay üst üste yat?rmayan ü•ki?ilerin üyelikleri haber vermeksizin bitirilebilir.
Derne?e Üye Olmak ?çin: http://hayvankurtarma.org/dernek_uyeligi.php
Hayvan Kurtarma Derne?ine Mama Ba????nda bulunmak için:
http://www.kolaymama.com/HAYVAN-KURTARMA-DERNEGI-HAYVAN-REHABILITASYON-M
ERKEZI,LA_308-2.html

?LET???M
Zekiye Ta? KÖKLÜ
Tel: 0555 339 93 01
Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner K??lal? Mahallesi ?lko Sitesi 2839. Cadde No: 25 Mavi Ev Çayyolu - ANKARA
E-posta: info@hayvankurtarma.org
Özgün çözüm ID: #1040
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