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HER EVE BİR PATİ DERNEĞİ
2021 YILI DEĞERLENDİRMESİ

HEPAD KİMDİR?
Her Eve Bir Pati Derneği olarak, Bursa Başköy'de kurmuş olduğumuz Pati
Bahçesi'nde terk edilmiş, sokaklarda ve ormanda 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 tutabileceği
bölümlerde bulunmaktadır.
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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.
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Dernek olarak en çok önem verdiğimiz konulardan biri kısırlaştırma
uygulamasıdır. Bahçemize gelen her dostumuz veteriner hekimler
tarafından klinikte kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirilmesinin ardından,
uygun bir şekilde dostlarımızın arasına katılmaktadır.
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MİSYONUMUZ
Amacımız terk edilmiş dostlarımızı uygun şartları taşıyan
bireylere yaşayabilecekleri ömürlük yuvalarını bulana kadar
himayemizde misaﬁr etmektir.

VİZYONUMUZ
Hiç bir hayvanın acı çekmediği, terk edilmediği, insani
zevkler için kullanılmadığı, korunmalarına ve doyurulmalarına
ihtiyaç kalmadığı bir dünya için üstümüze düşen tüm
görevleri yerine getirmektir.
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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 doğada yaşayan her canlının
yaşam hakkını savunmaktadır.
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Terk Edilmişlerin Pati Bahçesi
Terk Edilmişlerin Pati Bahçesi, gönüllülük
esasına bağlı olarak bir çok hayvansever ve
yardımseverin destekleri ile oluşturulmuş bir
bahçedir.
Pati Bahçesi bir çok 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 14 tane karantina bölmesi, 3 tane anneli yavru
bölümü, 1 tane kısırlaştırma sonrası dinlenme bölümü ve 1 tane yaşlı
patiler bölümü mevcuttur.
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Bahçemizde 600 - 650 arasında terk edilmiş dostumuz bulunmaktadır.*
*Yuvalandırma ekibimizin faaliyetlerini aralıksız sürdürmesi sebebiyle bahçede misaﬁr
edilen dostlarımızın sayısı sürekli değişkenlik göstermektedir.

Özellikle evlerinden terkedilmiş, kaza geçirmiş ve bunun sonucunda ﬁziksel
engeli ile yaşamını sürdürmeye mahkum kalmış dostlarımız için
oluşturduğumuz bölümde onları ömürlük yuvalarına kavuşana dek
ağırlamaya devam etmekte;

İl ve İlçe belediyelerimiz ile işbirliği
sağlayarak, engelli dostlarımız için
elverişli yaşam alanı olmayan
belediye barınaklarındaki
dostlarımızı korumamız altına alarak
belediyelerimizin üstündeki yükü de
haﬁﬂeterek destek olmaktayız.
Besleme sürecinde karşılaştığımız ve
kırsalda hayatta kalması mümkün
olmayan dostlarımız da Pati
Bahçesi'nde korumamız altına
alınarak kısırlaştırılıp aşılatılarak
yuvalanmayacak olan dostlarımızı
yaşam alanlarına geri bırakmaktayız.
Bahçemiz bünyesinde ayrıca
dostlarımızın ihtiyacı olan gıda
maddelerini ve gerekli araçgereçleri
muhafaza ettiğimiz depo alanları; ve
dostlarımızla ilgilenen yatılı
personelimizin konakladığı
alanlarımız yer almaktadır.
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Yuvalandırma Süreci - #SatınAlmaYuvaOl.
Yuvalandırılacak Dostlar - Her Eve Bir Pati Derneği (hepad.org) adresi
üzerinden kendilerine kuyruklu yol arkadaşları arayan kişilerin dostlarımız ile
tanışmasının akabininde yuvalandırma sürecimiz başlamaktadır.
Yuvalandırma Formu - Her Eve Bir Pati Derneği (hepad.org) 'nun
doldurulması 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 !
Önemli bir nokta var ki..
Belki her dostumuza yetişemiyoruz. Bu
üzücü bir gerçek.
Fakat diğer sorumlu bireylerden de bu
sürece ortak olmalarını istiyoruz.
Yani sadece bir dostumuzu bahçemize
getirmek sorumluluğu üstümüzden almıyor.
Bireylerin Pati Bahçesi'nde yaşayan ve
yaşayacak nice dostu da düşünerek hareket
etmelerini istiyoruz.
Bize getirdikleri tedavi ihtiyaç olan dostları
alıp tedavi edip, kısırlaştırma işlemlerini
tamamlayıp, yine aynı kişilere teslim
edebiliyoruz.

SATIN ALMA, YUVA OL

HEPAD 2021'de
Neler Yaptı?
2021 yılında pandemi
süreci devam etmesine
rağmen;
1. Sokak yaşamına uygun olmayan
dostları Pati Bahçesi'nde ağırladık.
2. Tedavi ihtiyacı olan sahipsiz
dostlarımıza can bulduk.
3. #satınalmayuvaol ile dostlarımıza
sıcak yuvalar, yeni aileler bulduk.
4. Dostlarımızı belediyele ve özel
klinkler işbirliği ile kısırlaştırdık.
5. Birçok Proje yürüttük.
6. Birbirinde değerli etkinlikler
yaptık.
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2021 yılı boyunca ;
TOPLAM 900 PATİLİ DOSTUMUZU
KLİNİKLERDE TEDAVİ ETTİRDİK !

2021 yılında;
• Yurt dışında 257 adet,
• Yurt içinde 222 adet
patili dostumuzu yuvalandırdık.
TOPLAMDA 479 DOSTUMUZ SICAK YUVALARINA KAVUŞTU !

2021 yılında ;
Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 155 adet.
Osmangazi Belediyesi aracılığıyla 144 adet,
Yıldırım Belediyesi aracılığıyla 15 adet,
Nilüfer Belediyesi aracılığıyla 112 adet,
Gürsu Belediyesi aracılığı ile 30 adet,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sevgi evi aracılığı ile 75 adet,
Veteriner poliklinikleri aracılığıyla da 28 dostumuzu kısırlaştırdık.

TOPLAM 559 DOSTUMUZUN KISIRLAŞTIRMASINI SAĞLADIK.
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Projeler yürüttük
HEPADSHOP
Pati Bostanı
#KapaklarMamaOlsunDogaKorunsun
#BenimDostumo
#Helpsteps
#paylaştıkçatatlıolurhayat
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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.
Artık patili dostlarımızın tüm ihtiyaçlarına HEPAD SHOP ile ulaşabileceksiniz.
HEPAD SHOP ile sizler güvenli alisverişin tadını yaşarken, her siparişiniz
beslenme, bakım ve tedavi ihtiyacı olan dostlarımıza uzanan bir umut eli olacak.

www.hepadshop.com
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PATİ BOSTANI

Doğayı ve insan sağlığını tehdit eden
GDO'lu üretimleri bir nebzede olsa
daha az tüketebilmek amacıyla Pati
Bahçemizde patili dostlarımıza fayda
sağlamak amacıyla düzenlediğimiz
kahvaltı, kermes vb. etkinliklerde en
taze ve en doğal ürünleri
tüketebilmek amacıyla
oluşturduğumuz Pati Bostanı, hem
patili dostlarımıza yaşam mücadelesi
verdikleri otyolların kirini tozunu
unutturarak onları doğada özgür
olma hissine kavuştururken, bizleri
de lezzetli sofralarda bir araya
getirmektedir.

#KapaklarMamaOlsunDogaKorunsun
Projemizde hedeﬁmiz
doğayı korurken aynı
zamanda bahçemizde
ve kırsalda
beslediğimiz terk
edilmiş patili
dostlarımıza mama
olarak geri
dönüştürmek.
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#BenimDostumO
#benimdostumo projesi ile birlikte büyük
bir farkındalık oluşturan, terk edilmiş
dostlarımızı her daim önemseyen ve
onların yanında olan mutluluk denince
aklan gelen Eti ailesine sonsuz minnettarız.
Projemiz 2 yaşında !

Helpsteps
Nestle Cares'in desteği ile başlatılan
kampanyayla birlikte atılacak her adım
dostlarımızın barındırılması, tedavileri ve
yuvalarına kavuşmaları için desteğe
dönüştü.

#PaylaştıkçaTatlıOlurHayat
Özhan Market zincirleri unileverturkey ve
algida işbirliği ile Özhan Marketlerinden
yapılan her 30 TL'lik algida dondurma
alışverişinin 6 TL'si derneğimize bağış
olarak geri döndü.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Bursa Büyük Şehir Belediyesi ağaç
desteği ile bahçe ağaçlandırma etkinliği

Yıl boyunca kırsal besleme
etkinlikleri yaptık.

Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları
Çalışma Grubu ile Ahşap Kedi Evi Atölyesi
1-2 Nisan'da herpatiyebirev düşüncesi ile
gerçekleştirdik.

Nilüfer Caz Festivali‘nde Her Eve Bir Pati
Derneği olarak bizlerde yerimizi aldık.
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Hem doğamızı korumak hem de
dostlarımıza daha temiz bir yaşam alanı
oluşturabilme adına 1 Ağustos'ta
gönüllülerimiz ile birlikte çöp toplama
etkinliği gerçekleştirdik.

17-18-19 Eylül’de Podyum Park’da
gerçekleşen Eyfest Alışveriş
Günleri'nde Her Eve Bir Pati Derneği
olarak bizde yer aldık.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
Günü'nde #İyilikMeydanda projesi
kapsamında,Bu yıl Bursa Kent Konseyi
Çalışma Grubu’ nun katkılarıyla sergimizi
3.sünü düzenlediğimiz fotoğraf sergimizi
açtık.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, 2 Ekim
Cumartesi günü saat 14.00-17.00 arası
Üç Fidan Parkı’nda gerçekleşen
Can Dostlarım Şenliği’ne
Her Eve Bir Pati Derneği olarak bizde
katıldık.
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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde
BAOB Lunch Dinner Bistro'da destekçi
buluşmamızı gerçekleştirdik.

Mutluluk Apartmanı’nın bir farkındalık
çalışması olarak ortaya çıkmasında iş
birliği içerisinde olduğumuz Mudanya
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
Mudanya Kent konseyi ile birlikte 4
Ekim Hayvanları Koruma Günü
kapsamında Mutluluk Apartmanı
açılışını gerçekleştirip, fotoğraf
sergisine katıldık.

Nak Arama Kurtarma Derneği ,
değerli üye ve gönüllüleri ile birlikte
Sevgi Barınma Evi’ndeki yaşam
alanlarında boyama ve temizlik işleri
gerçekleştirdik.

Çekirge Rotaract Kulübü, Tophane
Rotaract Kulübü ve Hayat Ağacı Atölyesi ile
birlikte Terk Edilmiş Pati Bahçemizde
"Köpek Kulübesi Yapımı ve Mama Yardımı"
etkinliğimizi gerçekleştirdik.
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Yıl boyunca farklı okullarımızda
öğrencilerle bir araya gelerek
#SatınAlmaYuvaOl konulu
sunumlar gerçekleştirdik.

Sevgi Barınağı'nı güzelleştirmek için
gönüllülerimiz ile birlikte çalışmalarda
bulunduk.

Elimde Bir Dünya Derneği ile birlikte
Terk Edilmiş Pati Bahçemizde ‘Bi’ Çivi de
Sen Çakar Mısın ?’ etkinliğini
gerçekleştirerek sokak hayvanları için
kulübeler yaptık.

Kasım ayında yaklaşan kış şartlarında
kırsalda yaşamak zorunda bırakılan
dostlarımıza bir nebze olsa da umut
olabilmek için, Elimizde bulunan paletleri
Nak Arama Kurtarma Derneği ile birlikte
yeni birer yuvaya geri dönüştürdük.
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www.hepad.org websitemiz üzerinden
‘Gönüllü Ol’ formunu doldurarak, iyilik
hareketimize katılmak isteyen değerli
insanlarla bir araya gelerek,
faaliyetlerimizden, amaçlarımızdan,
ihtiyaçlarımızdan bahsettik.

Balat Ormanı’nda Beden Eğitimi
Öğretmeni ve Pilates/Fonksiyonel Egzersiz
Uzmanı Özge Işıl Gündüz (@ozgeacargndz)
eşliğinde Fonksiyonel Egzersiz etkinliği
dostlarımız için yanında mama getiren
tüm patisever dostlarımıza ücretsiz oarak
gerçekleştirildi.
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PROJE ORTAKLARIMIZ
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BASINDA HEPAD
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