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HEPAD Nedir?

Her Eve Bir Pati Derneği olarak, Bursa Başköy'de kurmuş olduğumuz

Pati Bahçesi'nde terkedilmiş, sokaklarda ve ormanlarda yalnızlığa ve

çaresizliğe atılmış dostlarımızı yeni yuvalarına kavuşana dek misafir

ediyoruz.



Bir çok gönüllünün desteği ile oluşturulan bu bahçede kafes sistemi

yerine dostlarımızın daha özgür hareket edebileceği bölümler

oluşturulmuştur. Aynı zamanda zayıf ve tedavi gören dostlarımızın ayrı

tutulabileceği bölümler de bulunmaktadır.



Bahçemize gelen her bir dostumuz öncelikle işbirliği içinde çalışmakta

olduğumuz veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden

geçirilmekte; eğer travma ya da hastalık kaynaklı özel bir durumu var

ise tedavi süreci başlatılmaktadır.



Aşılama işlemleri yine veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilmekte

ve akabinde dostumuz bahçede ömürlük yuvalarını bekleyen diğer

dostlarının yanına alınmaktadır.



Dernek olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri kısırlaştırma

uygulamasıdır. Bahçemize gelen her dostumuz veteriner hekimler

tarafından klinikte kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirilmesinin

ardında, uygun bir şekilde dostlarımızın arasına katılmaktadır.



Misyonumuz Nedir?

• Amacımız terkedilmiş dostlarımızı uygun şartları taşıyan
bireylerle yaşayabilecekleri ömürlük yuvalarını bulana kadar
himayemizde misafir etmektir.



• Aynı zamanda belediyelerimizle işbirliği yaparak kırsalda
yaşamak zorunda olan dostlarımızın da kısırlaştırılmasını
sağlamak ve diğer STK ve gönüllülerle işbirliği içinde
beslenmelerini sağlamak ana amaçlarımızın başında
gelmektedir.



• Derneğimiz sadece köpek değil, doğada yaşayan her
canlının da yaşam hakkını savunmaktadır.



Terkedilmiş Pati Bahçesi

• Terkedilmiş Pati Bahçesi, gönüllülük esasına bağlı olarak bir çok 
hayvansever ve yardımseverin destekleri ile oluşturulmuş bir 
bahçedir.

• Pati Bahçesi barınak yapısından farklı olarak dostlarımıza belli 
sınırlar içerisinde sosyal ve güvenli bir yaşam ortamı sunuyor.



• 15 dönüm arazi üzerine kurulan bahçemiz, engelli ve tedavisi
bitmiş, iyileşme sürecinde olan dostlarımızın da ayrı

alanlarından oluşan 10 bölüme sahiptir.

• Bahçemizde ayrıca 9 tane karantina bölmesi, 3 tane anneli 

yavru bölümü, 1 tane annesiz yavru bölümü, 1 tane yeni gelen 

adaptasyon bölümü, 1 tane yuvalanan adaptasyon bölümü ve 1
tane de minik ırk bölümümüz mevcuttur.



• Bu bölümlerde dostlarımız kafeslerde değil, özgür bir ortamda,
diğer dostlarıyla sosyal bir şekilde yaşama imkanı bulmaktadır.

• Bahçemizde 500-600 arasında terkedilmiş dostumuz

bulunmaktadır. *
• Yuvalandırma ekibimizin faaliyetlerini aralıksız sürdürmesi sebebiyle bahçede

misafir edilen dostlarımızın sayısı sürekli değişkenlik göstermektedir.



• Bahçemiz bünyesinde ayrıca dostlarımızın ihtiyacı olan tıbbi
malzemeleri, gıda maddelerini ve gerekli araç-gereçleri
muhafaza ettiğimiz depo alanları; ve dostlarımızla ilgilenen yatılı
personelimizin konakladığı alanlarımız yer almaktadır.



HEPAD 2020’de Neler Yaptı?

2020 yılında pandemi sürecine rağmen;
1. Sokak yaşamına uygun olmayan dostları Pati Bahçesi’nde ağırladık

2. Tedavi ihtiyacı olan sahipsiz dostlarımıza can bulduk 

3. #SatınAlmaYuvaOl dostlarımıza sıcak yuvalar, yeni aileler bulduk

4. Dostlarımızı belediyelerle ve özel kliniklerle kısırlaştırdık

5. Birçok proje yürüttük

6. Birbirinden değerli etkinlikler yaptık



Sokak yaşamına uygun olmayan dostları 
Pati Bahçesi’nde ağırladık…

• Özellikle kaza geçirmiş, geçirdiği kaza sonrasında fiziksel engeli
ile yaşamını sürdürmeye mahkum kalmış dostlarımız için
oluşturduğumuz bölümde onları ömürlük yuvalarına kavuşana dek
ağırlamaya devam etmekte;

• İl ve ilçe belediyelerimiz ile işbirliği sağlayarak, engelli dostlarımız 
için elverişli yaşam alanı olmayan belediye barınaklarındaki 
dostlarımızı korumamız altına almaktayız.



• Besleme sürecinde karşılaştığımız, ve kırsalda hayatta kalması
mümkün olmayan dostlarımız da Pati Bahçesi’nde korumamız altına
alınmaktadır.



• Önemli nokta var ki…
• Belki her dostumuza yetişemiyoruz. Bu üzücü bir gerçek.

• Fakat diğer sorumlu bireylerden de bu sürece ortak olmalarını istiyoruz.
• Yani sadece bir dost tutup, getirmek sorumluluğu üstümüzden almıyor. Bireylerin

Pati Bahçesi’nde yaşayan ve yaşayacak nice dostu da düşünerek hareket
etmelerini istiyoruz.

• Bize getirdikleri tedavi ihtiyacı olan dostları alıp tedavi edip, kısırlaştırma
işlemlerini tamamlayıp, yine aynı kişilere teslim edebiliyoruz.

• Biz bu süreçlerde de onların yanında olacağız.



Tedavi ihtiyacı olan dostlarımıza nasıl 
dokunduk

• Tedavi ihtiyacı olan dostlarımızın ve bu dostlarımızın
ihtiyaçlarının tespiti akabinde, dostlarımızı işbirliği yapmakta
olduğumuz kliniklerde hayata tutunmasını sağladık!



• 2020 yılı boyunca 900 patili

dostumuzu kliniklerde tedavi ettik.



#SatınAlmaYuvaOl dostlarımıza sıcak 
yuvalar, yeni aileler bulduk 

• Derneğimizin kuruluşunda çıkış noktamız olan «yuvalandırma»
sürecinde, profesyonel bir yaklaşımla dostlarımızı yeni ailelerine
ulaştırmak için çalışmalarımızı kesintisiz bir biçimde
sürdürmeye devam ediyoruz.



#SevgiVarsaEngelYok

• Sevginin olduğu yerde aşılmayacak engel olmadığı inancıyla,
bu dostlarımızı yuvalandırma konusunda oldukça hassas
süreçler izleyerek, onlar için ömürlük yuva bulabilmek adına
gayret sarf etmeyi sürdürüyoruz!



• Dostlarımızın kavuştukları yuvalarındaki mutlulukları dernek gönüllüsü
arkadaşlarımız tarafından takip edilmekte ve yine derneğimize ait olan
başka bir sosyal medya grup sayfası aracılığıyla kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.

• Yapılan yardımlar ve destekler resmi olarak kayıt altına alınıp, bahçe ve
bahçedeki dostlarımızın bakım ve beslenmeleri için yapılan harcamalar

da yine resmi olarak kayıt altında tutulmaktadır.

• İlk adımdan itibaren gönüllülerimiz, veteriner hizmetlerimiz, avukatımız ve
muhasebe personelimizle çok titiz bir çalışma sürdürülmektedir.



#MutlulukPaylaştıkçaGüzel

2020 yılında yuvalandırdığımız pati sayısı

• Yurt dışında 257 adet,

• Yurt içinde 222 adettir.

TOPLAMDA 479 DOSTUMUZ SICAK YUVALARINA KAVUŞTU.





• Kırsaldan sıcacık yuvalara giden süreçte - #SatınAlmaYuvaOl ;
• Yuvalandırılacak Dostlar - Her Eve Bir Pati Derneği (hepad.org) adresi

üzerinden kendilerine kuyruklu yol arkadaşları arayan kişilerin dostlarımız ile
tanışmasının akabininde…

• Yuvalandırma Formu - Her Eve Bir Pati Derneği (hepad.org) ‘nun doldurması
ile başlayan sürecimiz, yuvalandırma ekibimizin değerlendirmesi, yuva
olmak isteyen kişilerin bahçemizde misafir edilmesi, dostlarımızın yuvalarıyla
buluşmaları ve sürecin sorunsuz tamamlanmasının ardından dostlarımızın
ömürlük yuvalarına kavuşmaları ile son bulmaktadır.

• Ömürlük olmasını dilediğimiz birlikteliğe rağmen, dostlarımızın yuvalandırma
ekibimiz tarafından takibi sürmekte, ve olası olumsuzluklar için dostlarımıza
bahçemizin kapıları asla kapatılmamakta, bilinmezliğe terk edilmemektedir!

https://www.hepad.org/yuva/
https://www.hepad.org/yuva-ol/


#Kısırlat, Aşılat, Yaşat

• Dostlarımızı belediyelerle ve özel kliniklerle birlikte kısırlaştırdık.

2020 yılında;

• Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 293 adet,

• Osmangazi Belediyesi aracılığıyla 124 adet,

• Yıldırım Belediyesi aracılığıyla 93 adet,

• Nilüfer Belediyesi aracılığıyla 16 adet,

• Veteriner polikinikleri aracılığıyla da 87 dostumuzu kısırlaştırdık.

TOPLAM 314 DOSTUMUZUN 

KISIRLAŞTIRMASINI SAĞLADIK.



Projeler yürüttük;

• Patibüs

• Pati Atölyesi

• #KapaklarMamaOlsunDoğaKorunsun

• #CanımızSokakta

• #SendePatile

• #BenimDostumO

• Pati Bostanı

• Topluma Hizmet Uygulamaları

• #SevginleBesle

• HEPADSHOP



Patibüs

• Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
derneğimize bağışlanan ve Pati Bahçesi’nin
iletişim ofisi olarak kullanılan otobüsün geri
dönüşümü Düşünce Gezginleri Derneği
tarafından yapıldı.



Pati Atölyesi

• El emeği ile, doğaya yeniden kazandırılan malzemelerle
yapılan ürünler ile dostlarımızın daha mutlu olması ve daha
rahat koşullar altında yaşamlarını sürdürmeleri
amaçlanmaktadır.

• Kurulan Pati Atölyesi sayfasından el emeği göz nuru ürünlerden
alarak, dostlarımıza destek olabilirsiniz!



#KapaklarMamaOlsunDoğaKorunsun

• Düşünce Gezginleri ve Aykırı Sinema Dernekleri ile birlikte
yaptığımız bu projede asıl amaç doğaya katkıda bulunmak ve
bu katkıyı dostlarımıza mama olarak geri dönüştürmek.



# KapaklarMamaOlsunDoğaKorunsun



#CanımızSokakta 

• Purina önderliğinde şehir hayatında sokaklarda ya da kırsalda
yaşam mücadelesi veren dostlarımızın refahı için, dostlarımızın
ihtiyaçlarını tanımlayarak uzun vadede çözüme yönelik adımlar attık.

• Patili dostlarımızın hayatlarının her aşamasında onlara sağlıklı,
besleyici ve lezzetli mama alternatifleri sunmak ve yaşam haklarına
saygı duyarak hayatlarını iyileştirmek amacıyla Canımız Sokakta
projesi kapsamında beslenme, barınma ve sahiplenme konularında
işbirlikleri sağladık.



#SendePatile 

• #CanımızSokakta projemizin en önemli adımlarından biri olan
#SendePatile hareketi ile sosyal medya kanalları üzerinden
gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, Nestlé Purina
bahçemizde ve kırsalda bakımını sürdürdüğümüz dostlarımız

için 30 ton mama yardımı gerçekleştirmiştir.



Benimo #BenimDostumO

• #BenimDostumO projesiyle birlikte büyük bir farkındalık
oluşturan, terkedilmiş dostlarımızı her daim önemseyen ve
onların yanında olan @mutlulukdeninceakla gelen Eti ailesine
sonsuz minnettarız.



Pati Bostanı 
• Doğayı ve insan sağlığını tehdit eden GDO’lu üretimleri bir nebze de olsa

daha az tüketebilmek amacıyla Pati Bahçemizde Patili dostlarımıza fayda

sağlamak amacıyla düzenlediğimiz kahvaltı, kermes v.b. etkinliklerde en

taze ve en doğal ürünleri tüketebilmek amacıyla oluşturduğumuz Pati

Bostanı, hem patili dostlarımıza yaşam mücadelesi verdikleri otoyolların

kirini pasını unutturarak onları doğada özgür olma hissine kavuştururken,

bizleri de lezzetli sofralarda bir araya getirmektedir!



Topluma Hizmet Uygulamaları

• Uludağ Üniversitesi tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları 
dersi kapsamında öğrencilerle bahçemizin rutin işlerinde aktif 
görev alarak derste öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökme 
şansı bulmuştur.



#SevginleBesle 

• Zoogross işbirliği ile yapılan etkinlikte toplanan 6
Tonun üzerinde mama, il ve ilçe belediyelerinin
yanı sıra kırsalda besleme yapan
gönüllülerimizle kentimizde sevgiyle
beslenmeyen dostumuz kalmaması gayesiyle
paylaşılmıştır.



HEPADSHOP

• Her Eve Bir Pati Derneği olarak çıktığımız bu yolculukta, yeni bir

oluşumun mutluluğunu ve gururunu bir kez daha siz değerli

gönüllülerimizle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Sokaklarda ve

kırsal alanda çaresizliğe terkedilmiş; bakıma ve tedaviye muhtaç

dostlarımızı sizlerin sayesinde yeni umutlara kavuşturuyoruz.



HEPADSHOP

• Artık patili dostlarımızın tüm ihtiyaçlarına HEPAD SHOP ile

ulaşabileceksiniz. HEPAD SHOP ile sizler güvenli alışverişin tadını

yaşarken, her siparişiniz beslenme, bakım ve tedavi ihtiyacı olan

dostlarımıza uzanan bir umut eli olacak.

www.hepadshop.com



Etkinlikler yaptık;

• Dostlarımızın yüreklerine dokunabilmek ve onlara ömürlük
yuvalarına yolcu edene kadar güvenli ve yeterli koşullar
sağlayabilmek için pek çok etkinlik gerçekleştirdik.



Kırsal Besleme 

• İşbirliği partnerlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz proje ve
etkinliklerden elde ettiğimiz ve/veya gönüllülerimiz tarafından
bağışlanan mamaları, kırsalda yaşam mücadelesi veren patili
dostlarımızın pandemi sürecini en az zarar ile atlatmalarını
sağlamak amacıyla besleme gönüllülerimiz ile paylaşarak eş
zamanlı olarak 12 kırsal bölgede besleme gerçekleştirdik.



• Özellikle pandemi sürecindeki kısıtlamalar sebebiyle
yalnızlığa ve açlığa terk edilen dostlarımıza yaşam
faaliyetlerini sürdürmeleri için temel ihtiyaçları olan
mamaları tam zamanında ve eksiksiz sağladık.



#GönüllüOlmakGönüldenOlmak
• Dostlarımıza gönül bağı ile sarılan gönüllülerimiz,

pandemi sebepli kısıtlamaların ve hava şartlarının
elverdiği sürece, Pati Bahçesi’nden randevu alarak
dostlarımızı ziyaret edebilir;

• Dostlarımızın egzersiz ihtiyaçları için yürüyüşe çıkarılmalarına

• Dostlarımızın yaşam alanlarının rutin bakım/onarım 
işlemlerine

Yardımcı olabilir, ve başını okşayacağınız kuyruklu 
dostlarımızın sevincine daha yakından tanık olabilirsiniz.



#GönüllüOlmakGönüldenOlmak



#BirÇivideSenÇak 

• Geleneksel olarak yaptığımız #birçividesençak 
etkinliğinin ikincisini yaptık.

• Kırsalda kötü hava koşullarında zorlu yaşam
mücadeleleri daha da zorlaşan dostlarımız için
gönüllülerimizin katıldığı etkinliğimiz ile, dostlarımıza
başlarını sokacak sıcak yuvalar armağan ettik.



Fotoğraf Sergisi

• #İyilikMeydanda
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde
#İyilikMeydanda projesi kapsamında Kent
meydanı AVM’nin ev sahipliğini yaptığı fotoğraf
sergimiz.



Fotoğraf sergisinden kareler...



Diğer Etkinliklerimiz



• Üyesi olduğumuz ve Bursa temsilciliğini yaptığımız HAYTAP
tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde;

Yaşlılık ya da dış etkenler kaynaklı fiziksel güçlük yaşayan ve insanlığa
yıllarca hizmet etmesine rağmen engelleri sebebiyle ölüme terk edilen ya
da kesimden/telef edilmekten kurtarılan yük hayvanları ve ve çiftlik
hayvanları da bulunmaktadır.

HAYTAP ve Emekli Hayvanlar Çiftliği



HAYTAP ve Emekli Hayvanlar Çiftliği
• Burada amaç ülkemizde kazanılmaya başlayan ve arttırılmasını

umut ettiğimiz kedi ve köpeklere olan farkındalığın, bizlere
emek ve ekmek sağlayan dostlarımızın da toplum tarafından
tanınırlığını sağlamak; mağduriyetlerini gidermek ve bir çok
belediyenin barınak yapılanmaları içinde bu bölümlerin de
varlığına olan ihtiyacı gözler önüne sermektir.

YAŞAM HER CANLI İÇİN KUTSALDIR!



• HAYTAP aynı zamanda bahçemizde terkedilmiş dostlarımızın 
refahını sağlamamıza da yardımcı olmaktadır.

• Yasam ellerinizde

HAYTAP ve Emekli Hayvanlar Çiftliği



Vizyonumuz Nedir?

• Hiçbir hayvanın acı çekmediği, terkedilmediği, 
insani zevkler için kullanılmadığı, korunmalarına ve 
doyurulmalarına ihtiyaç kalmadığı bir dünya için 
üstümüze düşenleri yerine getirmek…



Basında Biz



Proje Ortaklarımız

• Bielefeld Çağdaş Yaşam Derneği
Dernek olmamızda ve bu süreçte ilerlememize destek olan kurumdur.

• Happy Paws Rescue
Bahçemizin oluşumunda temel ihtiyaçların (su tesisatı, kapalı alanların 
oluşturulmasında) karşılanmasında ve bir çok dostumuzun mama, klinik 
ve sabit giderlerimize destek vererek ve en önemlisi yuva ihtiyacı olan 
yüzlerce dostumuzun kalbine dokunmasını sağlamıştır.



Proje Ortaklarımız

• Nestle
(2020 yılında yaklaşık 30 ton üzerinde mama bağışı bulunarak 
bahçemizdeki terkedilmiş dostlarımızın en iyi şekilde beslenmesine 
destek olurken, kırsaldaki bir çok dostumuzu bu mamalarla besledik)

• Rescuers without borders
Yamaç House projesini geliştirerek, bahçemizdeki büyük evlerin 
oluşturulmasını sağlamakta ve bize maddi, manevi destek vermektedir.



Proje Ortaklarımız

• Tattered Paws and Golden Hearts Rescue (TPGHR)
Bahçemizin oluşumunda temel ihtiyaçların (Köpek evleri ve kulübelerinin 
oluşturulması) karşılanmasında ve bir çok dostumuzun mama, klinik ve 
sabit giderlerimize destek vererek ve en önemlisi yuva ihtiyacı olan 
yüzlerce dostumuzun kalbine dokunmasını sağlamıştır.



#VerEliniTutPatimi

Hepinize teşekkürler



Bizi Takip Edebileceğiniz Kanallar

hepad.herevebirpati

hepad.hereve1pati

herevebirpatii

@herevebirpati

www.hepad.org



İLGİNİZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

2021’de Güzel Bir Yıl Geçirmeniz Dileği İle…


