“Ben de sizinle çalışmak istiyorum.”
“Neler yapabilirim?”

Merhaba!
Hayvan dostlarımız için çok farklı çalışma
yolları ve onlara yardım etme şekilleri
var. Bunlardan en önemlilerinden birisi
bir sivil toplum örgütü (STÖ) çatısı altında
çalışmak.

Ve bizlerle çalışmanız zaten mümkün değil.
Bu tip çalışmaları tercih eden sizlere de
saygımız var, ancak HAYTAP’a girdiğiniz
zaman takım çalışmasına, belirli bir
hiyerarşiye uymanız gerektiğini başından

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu da
Türkiye’de bu konuda çalışmak isteyen

bilmeniz gerekiyor.

1.AŞAMA
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“Güçsüzlere yardım
edebilmek için güçlü
olmamız gerek”

Eğer sabredip hala
kaldıysanız ve
yararlı olacağınızı
düşünüyorsanız bizi
biraz daha yakından
tanımaya başladınız
demektir. Hem eksiklerimizi

Bizleri tesadüfen duyan ya da bizimle
çalışmak isteyen arkadaşlardan öncelikle
en basit, en kolay işi yapmalarını rica
ediyoruz. Bu süreç kimileri için üç

Aramıza girdiğinizde de kendinizi ispatla

ay kimileri için bir yıl olabilir. Ancak

doğru orantılı olarak STÖ içinde aldığınız

o arkadaş, küçümsemeyeceğini

görevler ve sorumluluklar artarken

düşündüğümüz, aşağıda saydığımız

bizlerin sizleri yakınen tanıması, sizlerin

bu çalışmaları yaparken, HAYTAP’ı

Hemen başından söyleyelim, “Ben

bizleri kafanızdaki şablona oturtabilmeniz

daha yakından tanıyacak, bu zamana

hiçbir derneğe üye olmak istemiyorum”,

için karşılıklı zamana ihtiyacımız olduğu

kadar bilmediği yönlerini, eksikliklerini,

“Tek başıma çalışmak istiyorum” ya da

muhakkak. Çünkü ilk gelen kişilere, daha

fazlalıklarını, daha önceden yapılmış

“Hayvan bakımevlerine, ormanlara tek

HAYTAP’ı tanımadan yetki ve sorumluluk

projeleri görecek.

başıma gidip çalışma yapmak istiyorum”

vermenin hayvan dostlarımızın zararına

diyenlerdenseniz broşürün bundan sonraki

olacağını tecrübelerimiz bize öğretti.

dernekleri ve gönüllüleri güçlü bir birlik
altında birleştirip “onlar” adına daha etkili
bir ses olabilmek için 2008 yılında kuruldu.

BU AŞAMADA SİZLERE İLK
TAVSİYELERİMIZ ŞUNLAR:

kısımlarını okumanız gereksiz.

İnternet kullanıyorsanız lütfen sosyal
medya üzerinden HAYTAP’a üyeliğinizi
gerçekleştirin.

K Ü Ç Ü K B İ R H İ K AY E
Anadolu’nun ticarette önemli kentiyle tarımda önemli kenti arasında
bir dağ varmış. Tarım kentinde
hasat zamanı bereketli geçmiş. Herkes ürününü kaldırmış. Toplu halde
ürünü kervan yapıp ticaret kentine
gitmişler. Satmışlar. Kazançlarıyla
kumaşlar, takılar almışlar. Yola
çıkmışlar.
Aradaki dağın başında haydutlar
yolu kesmiş, hepsini soymuş.
Süklüm püklüm şehre dönmüşler.
Onları karşılayan yaşlılar şaşırmış:

•

kadar yaptığımız somut projelerimizi,
gerçekleştirilme aşamalarını, daha

- Ne oldu size?

sonradan medya yansımalarını

“Soyulduk...”
- Kim soydu?

Web sitemiz üzerinden bugüne

•

okuyun.
Yine web sitemiz üzerinden Sık

“Dağın başında 3 haydut kesti yolu,
hepimizi soydu...”

Sorulan Sorular (SSS) bölümünü

- Siz 50 kişisiniz, 3 kişiye nasıl
yenildiniz?

hedeflediğimizi çok iyi öğrenin.

“Onlar 3 kişi beraberdi, biz 50 kişi
yalnızdık!”

ve HAYTAP manifestosu ile neyi

gördünüz, hem de sınırlı bütçe, sınırlı
zaman ve sınırlı gönüllü sayısı ile
kuruluşumuzdan bu yana geçen kısa
sürede neler başarabildiğimizi keşfettiniz.
Bu keşiflerinizden en önemlilerinden
birisi, bir çok dernekten farklı olarak
kurumsal yapıya verdiğimiz önemdir.
Aramıza ilk katılanlar hayvan haklarını
sadece kedi köpek ile sınırlı gördüğünden
işe, doğrudan bakımevlerine gidip hayvan
beslemek ya da yaralı hayvanları bulduğu
gibi HAYTAP ofise getirmekle başlar.
Böylece o anda yaşadığı psikolojik, maddi
ve manevi sıkıntıyı bertaraf etmek ister.
Bunları da yapmakla beraber HAYTAP’ın
asıl işinin bu olmadığını anlamanız
gerekiyor.
BUNU KAVRADIKTAN SONRA HALA
“BEN SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİM?”
DİYORSANIZ, DEVAM EDELİM:

•

HAYTAP’ta resmi temsilci ya da
üye dernek olmak için en az altı
ay bizimle sürekli çalışmanız,
çalışmalarınızı paylaşmanız gerekiyor.

•

•

Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde

gördüğünüz üzere oldukça düşük.

yılda iki kere yapmış olduğumuz,

Çünkü burası boş zamanım var, hobim

bir çeşit kurum içi eğitim çalışması

var bunu değerlendireyim merkezi

olan temsilciler toplantısına bizleri

ya da HAYTAP benim sorunlarıma

tanımanız için mutlaka katılmanızı

öncelikle yardım etsin yeri değil. Tam

bekliyoruz. Bununla ilgili olarak web

tersine ben ne katkıda bulunabilirim,

sitemizdeki ilgili kanala, en azından

somut olarak fikrimi nasıl

oradaki atmosferi görebilmek

uygulanabilir projeye dönüştürebilirim

açısından bakmanızı tavsiye ederiz.

merkezi.

HAYTAP’ın merkezi her ne kadar
İstanbul olsa da Anadolu’nun farklı
bölgelerindeki gerçek ve tüzel
kişilere de başarı öykülerini bizlerle
paylaştıkları sürece kapılarımız açık.
Merkez ve temsilciler arasındaki bu
bağlantının zaman içinde karşılıklı
olarak yardımlaşmaya dönüşmesinde
kazananın hayvan dostlarımız
olduğunu zaten göreceksiniz.

•

HAYTAP’ta gönüllü
olarak çalışan herkes
gerçekleştirilmesine
ortak olmayacağı bir proje
sunmaması gerektiğinin
farkındadır.

3.AŞAMA

BU AŞAMADA YAPABİLECEKLERİNİZ

HAYTAP’ta sürekliliğinizi
ispat ettiğinizi ve aldığınız
görevi bahane üretmeden,
sorunsuz yapabilme
aşamasında olduğunuzu
kabul ediyoruz.

•

Kurumsal çalışmanın getirdiği avantajlar
kendisini bu aşamada göstermeye

İSE ŞÖYLE:
www.haytapshop.com veya
www.sosrooms.com sayfalarının
tanıtımını yapabilir, önümüzdeki
yıl tekrar satışa girecek HAYTAP
takvimlerinin satış pazarının artırılması
için çalışmalarda bulunabilirsiniz. Hatta
ilerleyen zamanlarda bu projelerin
yerinde uygulanıp uygulanmadığını bile
gezerek denetleyebilirsiniz.

•

İleride farklı kurumsal çalışmalarda

başlayacak. Sıklıkla dile getirilen, benim de

sizleri de aramızda görmek için

evimde sokağımda şu kadar köpek var, ben

sizin de düzenli olarak HAYTAP

de onlara papara yapıp bakıyorum, neden

bağışçısı olmanız artık kuruma aidiyet

maddi yardımlardan faydalanamıyorum

hissettiğinizin bir göstergesi. Çünkü

sorusunun yanıtının, “Çalışmaları ile

HAYTAP devletten ya da yurtdışından

kurum içinde güven telkin edip emek veren

hiçbir destek almadan sizlerden gelen

arkadaşlara öncelikli tanındığı” olduğunu

bağışlarla yürüyen bir kurum.

bu aşamada göreceksiniz. Söz konusu bu

•

Çoğu arkadaşımız tam bu

arkadaşlarımız uzun süredir HAYTAP içinde

aşamadayken bizi terkediyor. Bunun

gönüllü çalışan, sürekli bağışçılarımız ya

kısa filmlerimizin sosyal medya

sebepleri farklı olmakla beraber

da çalışmalarımıza sürekli destek veren

üzerinden paylaşımına katkıda

en önemlisi özel hayatlardaki

arkadaşlarımızdır.

bulunan sizlerin, belirli bir süre

sorunların öne çıkması (evlilik,

KURUM İÇİNDE NE KADAR VAZİFE SAHİBİ

sonra bu kısa filmlerin tv’lerde,

boşanma, taşınma, iş yoğunluğu,

İSENİZ O KADAR SÖZ SAHİBİ OLACAĞINIZ

belediyelerin billboardlarında, otellerde,

maddi sıkıntılar, üniversiteden

gerçeğini bu aşamada daha yakından

terminallerde, yerel ve ulusal tv’lerde

mezuniyet vs) ya da beklentilerinin

anlayacağınızı tahmin ediyoruz.

gösterimi için bağlantılar kurmaya

karşılanamaması. Büyük olasılık sizler

Federasyonumuzun bu ilkelerini

başladığınızı görür gibi oluyoruz.

de işin içine girdiğinizde, karşılaşılan

benimsedikten sonra da görev dağılımının

bunca vahşet, çözüme ulaşmadaki

ne kadar önemli olduğunu, herkesin

bürokrasinin zorluğu, maddi sorunlar

bildiği ve yapmak istediği işi yapacağını

beraber çalışmak basit gibi görülebilir

gibi nedenlerden dolayı bırakanlar

anlamanız gerekiyor. Bu da demek oluyor

ama ciddi emek ve enerji gerektirdiğini

arasında olacaksınız. Şunu açıkça

ki herkes her işi değil, profesyonelce bildiği

unutmayın. Fuarlarla ilgili materyal-

belirtelim, her başvuran 100 kişiden

işi ya da başından sonuna kadar götürüp

lerimiz, broşürlerimiz ofisimizde hazır.

ancak 5’i bu sorunları aşarak

sonlandırmak istediği işi yapabiliyor.

Bu materyaller, sadece sizin gibi gönül-

aramızda sürekli kalabiliyor. Oran

•

www.haytap.tv üzerinden yayınlanan

Fuarlarda ya da standlarda bizlerle

lülerce, hayvan hakları konusunda bilgisi
olmayan ama bilgiye aç olan insanlara
ulaştırılmak için bekliyor.

•

Herkesin ormanlara hayvan
beslemeye gitmesini, bakımevlerini

4.AŞAMA:
HAYTAP ‘ta serzeniş,
şikayet değil “ öneri
sunmak” ve bu öneriyi
takip etmek esastır.

ÖZET OLARAK:
Kendinizi ispatla orantılı olarak kurumumuz

onbinlercesine ulaşmak için elini taşın

içinde çok daha etkili çalışmalarda

altına koyan, sizden farklı olmayan gönüllü

bulunabilirsiniz. Bu broşürde okuduğunuz

kişiler. Gönüllü demek ise, “canım istediği

çalışmalar dışarıdan destek istediğimiz

zaman gelirim, istediğim zaman hesap

anlamında değil, bizlerle farklı kurumsal

sorarım, istemediğim zaman gelmem”

Ortaya fikir sunup takip etmemek bizlere

bazda çalışma yollarını açabilecek

demek değil.

HAYTAP aracının kullanılması, eğitim

ancak ekstra yük ve ödev getirir. Kimse

kanallarla bağlantınız olup olmadığını

Takım ve ekip çalışması başlı başına STÖ

çalışmaları, matbaa hizmetleri,

HAYTAP içinde ödev ya da yapılacak iş

hatırlatma yönünde.

disiplini gerektirir. Eğer bu meziyetleri

ofis çalışmalarına destek, sponsor

beklememekte tam tersine proje fikrini

Genelde ilk hevesle bizlere başvuran

taşıdığınızı düşünüyorsanız zaten

bulma, medya ilişkileri, internet

ortaya sunan arkadaşımızın mutlaka

arkadaşları ihtiyacımız olduğunda

yanımızda olacağınızdan eminiz.

çalışmaları, reklam yazarlığı, yaratıcı

bu projenin altyapısını hazırlaması

yanımızda bulamadığımız için bu basit

Aksi takdirde bireysel çalışmalar yaparak

proje üretimi, kısa film çekimi,

beklenmektedir. Tekrar edecek olursak:

çalışmalarla kendinizi ispat etmenizi haklı

da katkıda bulunabilirsiniz. İki çalışma

insan kaynakları, gelen gönüllüleri

HAYTAP’ta gönüllü olarak çalışan

olarak bekliyoruz.

yöntemini lütfen birbirine karıştırmayın

karşılama, yazışmaların yapılması,

hiç kimse gerçekleştirilmesine ortak

Lütfen çalışmalarımızı web sitemizden ve

ve HAYTAP’tan profesyonel bir şirket gibi

ofis boy vs. gibi çok farklı alanlarda

olmayacağı bir proje sunmaması

sosyal medya üzerinden takip edin. Uzun

her talebinize anında yanıt ya da çözüm

da katkılarınız olabilir. HAYTAP içinde

gerekiyor.

vadede çalışıp çalışamayacağınıza birlikte

beklemeyin.

mutlaka görev dağılımı yaptığımızı,

karar verelim.

Eksikliklerimizi görüyorsanız da gelin

ancak projelerde doğrudan katkınız

Unutmayın, HAYTAP içinde kimsenin

anlatın mücadele edin fakat çözümün de

olabilmesi için öncelikle yukarıdaki

bir maddi beklentisi olmadığı gibi

bir parçası olun.

aşamalardan geçmeniz gerektiğini

herkes resmin geneline bakıp, tek tek

Unutmayın, ÖRGÜTLÜ SİYASET,

unutmayın. Bu projelerin o güne kadar

hayvan kurtarmak yerine binlercesine,

GÖNÜLLÜ ESARETTİR

ziyarete etmesini beklemiyoruz.
Mesleğinizle ya da çevrenizle
bağlantılı olarak, bizlere grafik
tasarım, hukuk, mali işler, shop
ürünlerimizin pazarlanması, yeni
ürün pazarlarının yaratılması,

denenmemiş özgün çalışmalar olması
gerekiyor ki kitlelere ulaşabilelim.

•

BİLİNENLERİN DIŞINDA ÖZGÜN
ÇALIŞMALAR YAPMAK , KLASİK
KURALLARI YIKARAK BİRŞEYLER
YARATMAK tüm bu çalışmaların
özüdür.

•

K ALBİMİZİN

kuyruğu

HAYTAP’tan kucak
dolusu bol patili günler,
sevgi ve saygılar.

Kurumsal çalışmalar için çevrenizi
zorlayabilirseniz, bu şekilde
bağlantılarınız varsa sahipsiz
hayvanlarımıza federasyonumuz
aracılığı ile çok daha fazla katkınız
olacaktır.

DÜŞÜNCELER İMİZİN

KANATLARI
HAYALLERİMİZİN GÜCÜ VAR!

Daha fazlası için: Facebook üzerinden
Hayvan Hakları Akademisi Sivil Toplum
Örgütü Eğitim Çalışmaları grubundaki
dersleri okumanızı tavsiye ediyoruz.

HESAP NUMARALARIMIZ
HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU
GARANTİ BANKASI
Mecidiyeköy Cadde ŞUBESİ
Şube Kodu : 357
.......................................................
TL. HESABI: 629 70 59
TR21 0006 2000 3570 0006 2970 59
.......................................................
EURO HESABI: 908 48 82
TR24 0006 2000 3570 0009 0848 82
SWIFT CODE : TGBATRIS
.......................................................
DOLAR HESABI: 908 48 83
TR94 0006 2000 3570 0009 0848 83
.......................................................
bilgi@haytap.org

www.haytap.org

HAYTAPSHOP
www.haytapshop.com

