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CDA Site Haritası 

1. Biz kimiz? 

1.1. Logo'muz 

1.2. Misyon, vizyon, değerlerimiz 

1.2.1. Misyonumuz: “Canlı hakları konusunda temel yaklaşımlarda uzlaşanlar için geri kalan 

her şey ayrıntıdır ” 

1.2.2. Vizyonumuz: Yaygınlıkla benimsenmiş “Insan-hayvan-bitki-canlı-cansız bütünlüğü 

bilinci”. 

1.2.3. Değerlerimiz: 

1.2.3.1. Hayvan hakları bağlamında sağlanacak yararlar diğer varlıkların aleyhine 

olamaz, 

1.2.3.2. Canlı-cansız varlıklar bütünlüğü içinde hiçbirisinin hakları diğer birisinin 

haklarından üstün değildir. 

1.3. Çalışma yöntemimiz: CDA, vizyonuna erişmek ve bu bsüreçte misyon ve değerlerine sadık 

kalabilmek için kuşkusuz birçok araçtan yararlanacaktır. Bununla beraber bunların içinde 

birkaç tanesi diğerlerinden daha ayrıcalıklıdır.  

1.3.1. Bu araçlardan birisi, “yerel ve merkezi idareler için yapılan seçimlerde aday olan 

kişilerden birer Etik Güvence istemek, bunu seçmen kitlelerine ilan etmelerini ve 

seçmenlerinden de, bu güvenceyi vermiş olanlara oy vermelerini ve ardından da 

eylemlerini izlemelerini ve böylece bir demokratik-baskı ortamı oluşuturulmasını talep 

etmek” şeklindeki stratejidir. 

Bu Etik Güvence’ye (Bkz. 2) esas teşkil etmek üzere hazırlanan bir Politika Belgesi 

omurgası (3) de açıklanmaktadır. 

1.3.2. Bir diğeri, insan-hayvan-bitki ve tüm diğer canlı ve cansız varlıkların ayrılmaz bir bütün 

olduğu, birisine yapılan olumsuzluğun bütünün diğer parçalarını da etkileyeceği bilincini 

geliştirmek üzere görsel ürünler başta olmak üzere tüm sanat ürünlerinden 

yararlanmak, ama bu ürünlerin sanat düzeyleri konusundaki çıtayı çok yükseğe 

koymaktır. 

Hayvan ve diğer varlıklara karşı vahşetin ve olumsuzlukların sergilenmesinin sanıldığı 

gibi olumlu etkileri olmadığı, aksine olumsuzlukların doğallaşmasına katkıda 

bulunduğu düşünülmektedir. 

Bunun yerine, içine ince mizah duygusu yerleştirilip zekice kurgulanmış sanat 

ürünlerinin arzu edilen bilinci yaratmada daha etkili olacağı varsayımaktadır. 

Toplumun çoğunluğunun ortak kanaati durumundaki “hayvanlar insanların mutluluğuna 

hizmet için yaratılmıştır” kanısının şiddetli eleştirisinin bir işe yaramadığı, aksine 

kutuplaşmalara yol açtığı görülmektedir. Bunun yerine, “farklılıkların bütünlüğü” 

ilkesinin çeşitli inanışlardaki karşılıklarının örneklenmesi daha yapıcı olabilir. 

1.4. Diğer örgütlenmelerle ilişkilerimiz: CDA’nın vizyonuna erişmedeki araçlarından birisi de 

mevcut hayvan hakları ve çevre örgütleriyle ilişkilerdir. 
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Bu alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum örgütleri arasında, herhangi bir “toparlayıcılık” 

rolüne soyunmaksızın, bir etkileşim ağı oluşturabilmede “kolaylaştırıcılık” rolü oynayabilmek 

öngörülüyor. 

Bu amaçla, bir örgütlenme teknolojisi olan Ağ Temelli Yapılanma konusunda bir öğrenme 

ortamı (eğitim, öğretme vb kavramlardan uzak kalarak) yaratılması öngörülmektedir. 

Böylece mevcut örgütlenmelerle kimlik-kişilik çekişmelerine girilmeksizin bir katma değer 

üretilebileceği düşünülmüştür. 

1.5. Tüzüğümüz (ayrı olarak elektronik ortamda verilecektir) 

1.6. Yönetim Kurulumuz (Sn. Filis Esen hanım tarafından kurucu yönetim kurulu ve bilahare 

seçilecek YK hakkında bilgiler verilecek ve haziran 2007 itibariyle yürürlükteki YK üyelerinin 

adları verilecektir) 

1.7. Üyelerimiz 

1.7.1.  Üyelik koşulları: Üyelikle ilgili üç kategori koşul vardır: 

1.7.1.1. Dernekler yasası hükümleri (yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, 

aidatını düzenli ödemek vb hükümler) 

1.7.1.2. Hayvanseverler arasında ayırıcı değil birleştirici sayılmak,  

1.7.1.3. “Canlı dostu” sayılma koşulu: (3)de açıklanan Hayvan Hakları Pıolitika 

Belgesi’nin her bir maddesi hakkında düşüncelerini –birer taahhüt sayılmak 

kaydıyla- yazılı olarak beyan etmiş olmak ve üyeliği boyunca buna fiilen 

uyduğunu göstermek.  

1.7.2.  Mevcut üyelerimiz: (Sn. xxxxx verecektir) 

1.8. İletişim bilgilerimiz (Sn. xxxx verecektir) 

2. Hayvan Hakları Politika Belgesi (HHPB): (http://bit.ly/YA18fU linkinde bulunmakta olup CDA 

sitesine aktarılacaktır.) 

3. HHPB bağlamındaki taahhüt belgesi: (http://bit.ly/10eyKhp linkinde bulunmakta olup CDA web 

sitesine aktarılacaktır.) 

4. Gelir-gider bilgilerimiz 

(muhasebeciden alınacak gelir-gider tabloları bu bölüme yüklenecektir) 

5. Linkler 

CDA bir ağ olma amacındadır. Bunun yollarından birisi de internet iletişimidir. Bu nedenle, bu 

bölümde yerli ve yabancı kuruluşların linkleri bulunmaktadır. 

5.1. TBMM (http://www.tbmm.gov.tr)  

5.2. RSPCA (http://www.rspca.org.uk)  

5.3. PETA (http://www.peta.org/about/)  

(Çeşitli linklerin dışarıdan tarafımızdan girilebilmesi mümkün olmalıdır) 

6. Editörden 

(Mümkünse haftalık, değilse sık aralıklarla yazılacak bir yazıdan ibarettir. Bu yazı da 

tarafımızdan girilebilmelidir). Başlangıçta Sn. xxxx, Sn. Xxx ve Tınaz Titiz’in 

http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=811 adresindeki yazısı yüklenmelidir) 
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7. İzleyicilerden 

(Bu kısım tamamen interaktif olmalıdır.) 

7.1. Öneriler (site hizmete girdikten sonra oluşacaktır) 

7.2. Yazılar (site hizmete girdikten sonra oluşacaktır) 

7.3. Sorular (site hizmete girdikten sonra oluşacaktır) 

7.4. Başa gelen ilginçlikler (site hizmete girdikten sonra oluşacaktır) 

8. Film ve klip'ler 

http://www.themeatrix.com/ başta olmak üzere bu bölüme çeşitli klipler konulmalıdır. Bir tanesi 

de ekte verilmektedir. İzlenmesi önerilen filmler (micro-cosmos, ayı vb) ve klipler (üye ve 

izleyicilerden yollanan, bütünlük bilinci geliştirici klipler) burada bulunur. Filmlerden fragmanlar, 

kliplerin ise tamamı ya da linkleri bulundurulur.  

9. Okuma önerileri 

(Türkçe ve yabancı dilde okunması önerilebilecek yayınlar tanıtılır. Bu konuda Sn. Prof. Xxx ve 

diğer üyelerden katkı gerekiyor) 

10. Çocuklarımız köşesi 

(Çocuklarda canlı saygısının uyanması için daha çok grafik ve film ağırlıklı bir bölümdür. 

Üyelerden katkı gerekiyor) 

11. Bunları bilmeliyiz ki.. 

(Hayvanlar hakkında bilmemiz gereken asgari bilgiler burada bulunur. Evlerde beslenen 

hayvanlar hakkında dahi bilinmeyen ve bu yüzden de bilmeden yapılan yanlış işlem ve 

tutumlara dikkat çekilmelidir. Sn. Prof. Xxx) 

12. Komik (daha sonra yüklenecek) 

13. Haklar 

Apartmanda hayvan beslemenin yasak olduğu yanlış bilgisiyle mağdur olan insanlar, 

haklarımızın bilinmeyişine bir örnektir. 

Gerek hayvan hakları yasası gerek diğer yasaların hayvanlarla ilgili olarak hayvan severlere 

tanıdığı haklar burada tanıtılmaktadır. 

(Sn. xxxx  tarafından ilgili yazsalar ya da linkleri burada verilmelidir) 

14. Yasalar 

14.1. Hayvan hakları yasası 

14.2. Diğer ilgili yasalar 

15. İngilizce 

Hemen açılışta Türkçe ve İngilizce seçimleri yapılabilmelidir. 

Türkçede her ne varsa benzerleri İngilizce olarak da bulunmalıdır. 

Uluslararası kuruluşlardan alınabilecek destekler nedeniyle bu nokta önem taşıyor. 

16. Örnek metinler 

Gerek yasal başvurular gerekse protesto ya da aksine onaylamalar için çeşitli örnek metinlerin 

yüklü olduğu ve izleyicilerce download edilebilecek belgelerin bulunduğu bölümdür. 

(üyelerden çeşitli tip şikayet dilekçeleri için katkılar gerekiyor) 
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16.1. Türkçe 

Belediyelere 

Savcılıklara 

Valiliklere 

TBMM başkanlığına 

Milletvekillerine 

16.2. İngilizce 

16.3. Almanca 

16.4. Fransızca 

16.5. Diğer 

17. ftp alanı 

Çeşitli formatlarda kullanıcılarca yüklenebilecek belgeleri bulunduracak yeter genişlikte bir 

alandır. 

18. Sponsorlar 

19. Çeşitli üyelik dereceleri 

Dernek çalışmalarına çeşitli katkı düzeylerinde destek olan kişilere verilecek ünvanların ilan 

edildiği bölümdür. Buna göre: 

19.1.  CDA Gönüllülük sistemi: http://www.beyaznokta.org.tr/orgut_yapimiz linkindekine 

benzer bir sistem tanımlanması öneriliyor. Üyelerimizin onaylarına sunulur.  

19.2.  Katkılar için onur unvanları: http://bit.ly/1DlMFIw linkindeki hayvan ve maden 

adlandırmasına dayalı bir sistem öneriliyor. Üyelerimizin onayına sunulur. 

20. Flaş flaş haberler 

Dernek ilgi alanıyla ilgili sıcak haberlerin belirli bir hareketlilikle (grafik animasyon vs) verildiği 

ana sayfa bölümüdür. 

21. Projelerimiz 

 

 


