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Haytap Şiddete Karşı Sevgi Projesi: Hayvan sevgisi

Haytap (www.haytap.org) 
Ankara Gönüllülerinin 
Şiddete Karşı Sevgi Projesi 
kapsamında, “Hayvan Sevgisi” 
konulu resim yarışması, 
Etimesgut İlçesi’ndeki 
ilköğretim okulları arasında 
düzenlendi. Tüm canlıların 
yaşam hakkı olduğu anlayışı 
ve inancının yaygınlaştırılması, 
hayvan hakları ve ekolojik 
denge konusunda farkındalığın 
artırılması, öğrencilerin hayal 
dünyaları ile hayvanlarla 
kentlerde yaşama bilincinin 
geliştirilmesi, hayvan sevgisi ve 
hayvan haklarına saygının 
benimsetilmesini amaçlayan 
Haytap Ankara Gönüllüleri, 350 
öğrencinin resim yarışmasına 
katılmasıyla hedefine 
yaklaşmayı başardı.

Resimler, Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltıraşlar Derneği 
Başkanı Önder Aydın ve 
Ressam Dilruba Yazıcı 
tarafından değerlendirildi. 
Resim yarışmasında ilköğretim 
4.,5.,6.,7., ve 8. sınıflarda 
birinci olan öğrenciler, fotoğraf 
makinesi ile ödüllendirildi. 
20 Şubat 2012’de yapılan ödül töreninde 
birinci olan öğrencilere ödülleri Haytap 
Ankara Gönüllüleri tarafından verildi. 

Ebru Çuhacı
HAYTAP Ankara Gönüllüsü, 
Eğitim Uzmanı
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HAYTAP

HAYTAP- HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU, Türkiye’de doğanın, çevrenin 
ve hayvanların haklarının korunması için bu konuda aynı görüş birliğinde olan 
derneklerin bir araya getirmiş olduğu ilk federasyondur.
 HAYTAP; toplumun hayvan hakları konusunda bilinçlendirilmesini; her türlü ihlale 
karşı mevcut politikaların iyileştirilmesini; yasama, yürütme ve yargı organlarının bu 
doğrultuda harekete geçirilmesini, yasaların uygulanmasını, idari mekanizmaların 
ve devletin sivil toplum örgütleri tarafından denetlenmesini amaçlayan birçok 
derneğin ve kişinin bir araya geldiği, çevre ve hayvan hakları için mücadele eden bir 
federasyondur. 
HAYTAP bir derneğin ya da vakfın tekelinde değildir. Halen  gönüllerimiz  ve 
yeni başvuranlar arasında görev dağılımı ve işbölümü yapılarak, herkesin üyesi 
bulunduğu derneklerle beraber hareket edip, Türkiye çapında birbirinden habersiz 
olarak çalışan bir çok kişiyi aynı paralelde eylem yapma, tek tip afiş kullanma, 
idari makamlarla yazışmalarda yönlendirme, hukuki birliktelik sağlama, kavga 
etmeden bilimsel doğrultuda hareket edip, hayvan hakları hareketini örgütlemeye 
çalışmaktadır.

HAYTAP’ın temel felsefesi tüm canlılara yaşam hakkı temeli üzerine kurulmuştur. 
Sahipli olsun sahipsiz olsun tüm hayvanların insanlar kadar yaşam hakkı vardır 
ve evrensel hayvan haklarında bildirildiği gibi tüm  hayvanlar bu hakkı doğuştan 
kazanmaktadır.

HAYTAP , başta itlaf olmak üzere canlılara , doğaya karşı yapılan her türlü işkenceye 
, kıyıma katliama, hayvan markacılığına, onlar üzerinden rant elde edinilmesine 
hatta bilimsel ve bilinçli olmayan her türlü hayvanseverlik ve hayvanseçerlik 
anlayışına karşıdır.
www.haytap.org

Etimesgut Belediyesi’nin 
katkılarından dolayı da ilgili 
kişilere plaketlerin sunulduğu 
ödül töreni sonrası, başarılı 
kabul edilen ilk 50 öğrencinin 
resimleri Etimesgut Kent 
Konseyi’nde sergilendi. 
Sergide bir araya gelen öğrenci, 
öğretmen, aileler, belediye 
yetkilileri ve Haytap gönüllüleri 
sevgi temasında buluştular. 
Hayvan ve doğa sevgisinin tema 
olarak seçildiği bir sonraki 
etkinlikte sizlerle de bir arada 
olmak dileğiyle…
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