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ÇESAL EYLÜL 2014 – EYLÜL 2016 FAALİYET 
RAPORU 

 

2014 Ağustos ayında değişen Yönetim Kurulu ile birlikte derneğin yeniden 

yapılandırılma dönemi başladı. ÇESAL vizyonunu “İnsanlar ve hayvanların 

katledilmemiş bir doğada beraberce ahenk içinde yaşayabildiği bir Türkiye için 

güç birliği yaparak, diğer dernek ve aktivistlere de ilham kaynağı olmak” 

olarak belirledi. Bu vizyonun ışığında 2014 Eylül’den bugüne kadar yapılanlar 

şu farklı başlıklar altında toplanabilir: 

 

Sürekli Yapılanlar 
 

! KISIRLAŞTIRMA - Belediye ile ortak kısırlaştırma çalışmaları – köpek 

yakalama, kısırlaşacak köpekleri tespit etme, bu konuda etrafı 

bilinçlendirme, bunun için 2015 ve 2016da ortak Kısırlaştırma 

Kampanyası yaptık. 2015 yılında Belediye bu işe daha fazla bütçe 

ayırarak 380 kedi (Çeşme tarihinde bir ilk) ve 160 köpek kısırlaştırdı, 

2016 yılında ise bu rakkam 100 kedi ve 75 köpek de kaldı. Her ne kadar 

Belediye daha fazla bütçe ayırmakta zorlanıyorsa da biz dernek olarak 

kısırlaştırmaları sürdürmekteyiz, şimdiye kadar 130 civarında 

kısırlaştıma yaptırdık. 

 

! DÜZENLİ BESLEME - Düzenli besleme, özellikle kış aylarında 

yazlıkçıların gitmesi ile birlikte aç hayvan sayısında inanılmaz bir artış 
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gözlenmekte, derneğimiz Çeşme’yi bölgelere ayırdı ve her bir bölgede 

gönüllüler aracılığı ile düzenli beslenme yapılabilmesi için elimizden 

gelen gayreti gösteriyoruz. Sokak hayvanları, bizim merkezdeki 

hayvanlarımız ve bir de yeni eklenen çöplük köpeklerimiz olmak üzere 

ayda ortalama 100 çuval mama, bize verilen yemek artığı, raf ömrü 

geçmekte olan yemekler ve bizim kişisel olarak alıp eklediğimiz ekmek, 

yoğurt vs ile besleme yapıyoruz. Mama konusunda anlaşma yaptığımız 

petshoplardan ucuza mama ürettiriyoruz. 2015 yılı mama harcamamız 

40’000.- tl; 2016 ilk altı ay ise 32’500tl 

 

! TEDAVİ - Yaralı ya da hasta hayvanların tedavisi - gerek barınaktan 

çıkarılan gerek sokaklarda kaza geçirmiş, diğer köpekler tarafından 

hırpalanmış (özellikle evden yeni atılan köpekler) ya da hastalanmış 

hayvanları derneğimizin anlaşmalı olduğu ve özel fiyat listesi uygulayan 

veterinerler aracılığı ile tedavi ettiriyoruz. Ameliyat olması gerekenleri ise 

İzmir’e ameliyat için gönderiyoruz. 2015 yılı ve 2016 ilk yarısında 300den 

fazla hayvanın tedavisi yapıldı ve 200 yakın köpek de aşılandı. 2015 yılı 

veterinerlere ödenen toplam 104’950tl 

 

! SAHİPLENDİRME – gerek Çeşme ve İzmir / İstanbul’da gerekse 

yurtdışında sahiplendirme çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. 

Sahiplendirdiğimiz tüm köpeklerin takibini de yapmaktayız. Yurtdışı 

sahiplendirmesinde gerekli dokümanlar hazırlanana kadar da gönüllü 

üyelerimiz hayvana geçici yuva olmaktadırlar. Son iki senede 50 civarı 

köpek yurtiçine ve 22 köpek de yurtdışına sahiplendirildi. Bu 

sahiplendirmelerde de sponsor bulunamadığı takdirde masrafları 

derneğimiz ödemektedir. Titre çiplenme bedeli 2015 yılında 400tl iken 

2016 başından beri 600tl olmuştur, bunun dışında bilet parası, taşıma 

kutusu gibi masrafları da vardır. 

 

! DİĞER - Yavruların aşılanması, zehirlenme tehditi altında olan yavru 

köpeklerin yerlerinin değiştirilip koruma altına alınması ve bakımı, sakat 

ve yuva bulamayacak köpeklerin bakımı, kötü bakılan köpek ihbarlarının 

incelenmesi, dilekçe yazılması da sürekli yaptığımız işler arasındadır. 
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Projeler  
 

! ÇEŞME BARINAK - Çeşme’deki hayvan severlerin en büyük 

problemlerinden bir tanesi köpeklerin üstüste istiflendiği son derece 

ilkel koşullardaki barınağın durumudur. 5199 nolu hayvanları koruma 

kanuna göre sağlıklı ve kısırlaştırılmış hayvanlanların yaşadıkları 

ortama geri bırakılmaları gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar görev 

yapmış olan yerel yönetimler maalesef bu yasayı hiçe sayarak her 

şikayette köpekleri toplayıp zaten her konuda yetersiz olan barınağa 

istiflemişlerdir. ÇESAL olarak bu konuya köklü bir çözüm getirmek 

amacı ile 2014 yılında 3 aylık bir çalışma ile Çeşme Barınağının bir 

Rehabilitasyon Merkezi haline dönüşmesi için çok kapsamlı bir mimari 

proje hazırladık. Ancak bir yıllık bir uğraşı ve sayısız toplantıdan sonra 

Çeşme Belediye Başkanı tarafından projenin yapılmayacağı bilgisi 

tarafımıza iletildi. Bu arada Ekim 2014’de sponsorlarımız yardımı ile 

açık arazideki köpekler için 4 adet büyük korunak ve ayrı bir yavru 

bölümü yaptırdık. 

 

! FARKINDALIK KAMPANYASI - Sadece Çeşme’de değil ülke 

genelinde sahipsiz hayvanlarla ilgili kapsamlı bir bilinçlendirme 

çalışması yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de 2015 yılında 

bir Farkındalık Kampanyası başlatma kararı aldık. 3 ana tema üzerine 

yoğunlaştık: 

" Satın Alma Sahiplen 

" Bir Kap Su Bir Kap Yemek 

" Beni Terk Etme 

Her tema etrafında kısa videolar, Çeşme Belediyesi ile ortak 

billboardlar ve sosyal medya paylaşımları hazırladık. Tamamen gönüllü 

bir ekip ile hazırlanan videolar da ünlüler de yer aldı. 2016 yazında ise 

Çağla Kubat ile bir çekim gerçekleştirdik ve billboardlar yaptırdık. 

Bunun dışında aynı temalı bannerlarımız her etkinlikte asılıyor. 
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! ÇOCUKLARA EĞİTİM - Biz Dernek olarak öncelikle çocukların 

bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Hayvan sevgisi ile büyüyen bir 

çocuğun topluma çok daha faydalı bir birey olacağı araştırmalarla 

kanıtlanmış bir gerçektir. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığının izni ile 

Çeşme’deki ilkokullarda hayvan sevgisi seminerleri verdik. çocuklara 

vermek istediğimiz mesajlar: 

" Hayvanlar bizim en sadık dostlarımızdır 
" Onlar da tıpkı bizim gibi bir can taşıyor 
" Sokaktaki dostlarımızı koruyup, kollayalım, onlardan 

korkmayalım 
" Hayvan satın almayalım sahiplenelim 
" Bir hayvan sahibi olmak sorumluluk ister 
" Kesinlikle onları terk etmeyelim 

 
Bu kapsamda çeşitli videolar, posterler, el ilanları ve boyama kağıtları 

hazırladık. Milli Eğitim’den de çok pozitif dönüş oldu, 2016da daha 

kapsamlı hatta velileri de kapsayan seminerler vermemiz istendi ancak 

gönüllü eleman ve bütçe eksikliğinden bunu şimdilik gerçekleştiremedik 

sadece POMPOM Ana Okulunda bir etkinlik yapabildik. 

 

! ÇESAL MERKEZ – Kurtardığımız, sahiplendirme yapacağımız ve 

sakat hayvanlarımızın çoğalması ve geçici yuvanın azlığı sebebiyle 

2015 yazında Ovacık yolunda bir arsa kiraladık. Üzerindeki eski harabe 

binaların bir kısmını renove edip modüler kafes ve konteynerlerle 

köpekler için bölümler, kedi evi ve Saha Koordinatörümüz Baha 

Güveloğlu ve ailesinin kalabileceği bir bölüm hazırlandı. Merkezin 

kurulmasına 2015 yılında 101.481.-tl para harcandı. Ancak buranın 

arzuladığımız standartlarda işletilebilmesi için daha çok fazla eksiğimiz 

var. Şu anda Merkezimizde 29 kedi ve 63 köpek bulunmaktadır, 

bunların bir kısmı engelli hayvanlarımızdır. 
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Etkinlikler 
Etkinlikler bizim için hem toplumda bilinirliliğimizi arttırmak hem de bağış 

toplamak için oldukça büyük önem arz ediyor . Bu amaçla özel stand, 

bannerlar ve büyük tente yaptırdık. Alaçatı Ot Festivali, Alaçatı Balık 

Turnuvası, Dora Magazin Shopping Fest gibi etkinliklerde stand açtık. Ayrıca 

Asics Çeşme Maraton STK partner olarak 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde büyük 

tente kurduk. Buralarda ürün satıp, tanıtım yaptık. Bunun dışında fırsat 

oldukça ufak çaplı bağış toplama amaçlı etkinlikler de düzenlemeye 

çalışıyoruz – Mantı günü, anaokulu etkinliği vs. Şu ana kadar bu tip 

etkinliklerde 15’000tl civarı bir bağış toplandı. 

 

2016 yaz aylarında ilgi ile takip edilen bir etkinliğimiz de Plajda Yoga oldu – 

üyelerimizden Kathleen Schwiese’nin önerisi ile her Çarşamba Ilıca plajda 1 

saat yoga dersi vererek kişi başı 25tl ücret aldık, şu ana kadar 9 yoga 

seansında 1200tl para toplandı ve dernek tanıtımı yapıldı. 

 

2015 Mayıs ayında Funda Arkas’ın düzenlediği Arkas Bağları Yemeğinde 

150’000tl gelir elde edildi, bu paranın çoğu merkez yapımında kullanıldı. 

Kalan kısmı da 2016 kış aylarını geçirmemize katkı sağladı. 

 

2016 Ağustos ayında ise yine Funda Arkas’ın Sole Mare işbirliği ile 

düzenlediği gecede 92’000.-tl gelir elde edildi, bu paranın 45’000tl si ile 

birikmiş 4 ayrı veteriner kliniğinin borcu ödendi, 5000tl birikmiş mama borcu 

için petshoplara ödeme yapıldı, 7800tl Merkez’e karantina bölümü için alınan 

konteynerlerden birinin parası ödendi, diğerini ve kurulum masraflarını Funda 

Arkas karşıladı. 
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Planlananlar 
! SU PROBLEMİ - Merkeze acilen yeni kuyu açılması 

! KARANTİNA BÖLÜMÜ – Yavrular ve hasta hayvanlar için özel 

bölümüm yapımının tamamlanması 

! MERKEZİN TAŞINMASI – Mili Emlak ile görüşmeler devam ediyor 

! KURUMSAL SPONSOR – Düzenli olarak bize bağış yapabilecek 

kurumsal sponsorlar bulmak için çalışmalar yapılacak 

 
 

 


