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41. İstanbul
Maratonu'na katıldık.
İ

ği olarak her sene olduğu gibi 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda bizler de

HAÇ KO Derne

destekçilerimizle birlikte yerimizi aldık.

İ

Maratona HAÇ KO adına katılan 65 hayvan severler ile birlikte minik dostlarımıza umut olduk.

ğışçıya ulaşıp, 33 bin 811 lira bağış topladık.
HAÇİKO olarak toplanan bu bağışla Trafik Kazası Mağduru Canlara Yardım Eli Uzat projesi
kapsamında minik dostlarımızın yaşama tutunmasını sağlıyoruz.
Hayvan sever gönüllülerimiz sayesinde 523 ba

İstanbul Maratonu'na katılan HAÇİKO gönüllülerimiz ve onlar sayesinde ulaştığımız tüm
bağışçılarımıza, yaşama tutunmak için yardım bekleyen minik dostlarımız adına çok teşekkür
41.

ediyoruz. Hayvan sever gönüllü destekçilerimiz sayesinde her geçen yıl daha çok minik

ğu bir gelecek sunacağız.

dostumuzun elinden tutacak, refah düzeylerinin daha yüksek oldu

65

523

Ko ucu

Destekçi
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Hilmi Güler'den Ünye Barınağı
hakkında açıklama.

ş

ş

Ordu'nun Ünye ilçesinde ya anan vahim ve üzücü barınak olayının ardından Ordu Büyük ehir

ş

ş

ş

ş

Belediye Ba kanı Hilmi Güler soru turma ba lattı.Soru turma sonucunda sorumluluk ve ihmalleri

ğu tespit edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın,
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel
Şahini görevden aldı.Öte yandan halen inşaat halinde olan Ünye Hayvan Barınağındaki hayvanlar,
Altınordu ilçesi ile Samsun’un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi. Yaklaşık 80 köpek, yeni
barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi. Ünye barınağının modern hale
getirilmesi için ise inşaat sürüyor. İnşaatın 15 gün içinde bitirilerek hazır hale getirileceği öğrenildi.
bulundu

ş

ş

ş

Ordu Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Sayın Hilmi Gürel'e desteklerinden dolayı te ekkür eder, bu ve

ğımızı belirtiriz.

benzeri minik dostlarımızı ilgilendiren tüm olayların sonuna kadar takipçisi olaca
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Şiddet uygulanan dostumuzu
Muş Valisi sahiplendi.

ş

ş

şiddet sonucunda
yaralanan dostumuzu Muş Valisi Sayın İlker Gündüzöz sahiplendi.Bulanık Belediyesi çalışanı
olduğu anlaşılan kişilerin,sokakta yaşayan dostumuza yönelik şiddetine ilişkin suç duyurumuz
Mu ’un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından gerçekle tirilen

dernek avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.

ş Valisi Sayın İlker Gündüzöz’e desteklerinden dolayı teşekkür eder,gerçekleştirilen
canice davranışın sahiplerinin en ağır cezayı almalarını sağlamak için dava sürecinin sonuna
kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.
Mu
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İyilik minibüsünü ziyaret
ettik.

Zeytinburnu-Bakırköy hattında minibüs

şoförlüğünü yapan Mehmet Şirin Çiçek, minibüsünü sosyal

sorumluluk görselleriyle donatarak yolcularının bilinçlenmesini ve farkındalık yaratmayı

ğlamaktadır.Kadına yönelik şiddet, çocuk işçiliği, otizimli çocuklar,doğayı koruma ve hayvanlara
yönelik farkındalık başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirici afiş asarak sosyal sorumluluk çalışması
sa

yapmaktadır.

İ

ği ve Genç HAÇİKO olarak bu farkındalık çalışmasından dolayı Mehmet Şirin Çiçek' e
çok teşekkür eder, bu Iyilik Minibüslerinin artması için çalışma yapacağımızı bildiririz.
HAÇ KO Derne
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Veni Vidi Göz Merkezi ile
beslemede etkinliği düzenledik.

ğlu ve HAÇİKO gönüllülerimizle

Veni Vidi Göz Merkezi doktorlarından OP. DR. Özer Kavalcıo

ğinde bulunduk.

birlikte Beykoz ormanların da besleme etkinli

ğlu ve HAÇİKO

Bu etkinlikte bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan Özer Kavalcı

ş

gönüllülerimize çok te ekkür ederiz.
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Beyoğlu Belediyesi
Barınağı'na destek olduk.

İ
ş

İ

ğlu Barınağı'nı ziyaretinde bulunup,

HAÇ KO ve Genç HAÇ KO gönüllüleri olarak bugün Beyo
barınak i lerine destek olduk.

ğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü' ne, veteriner hekimimize, HAÇİKO ve Genç HAÇİKO
gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.
Beyo
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Öğrencilere hayvan sevgisi
aşılamaya devam ediyoruz.

İstek Vakfı Kartal Bilge Kağan Lisesi'nin başlattığı "Mamanı Al Gel" etkinliği kapsamında
öğrencilere hayvanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Sunumumuz sonrasında bizleri dinleyen
öğrenciler yanlarında getirdiği mamalar ile derneğimize destekte bulunup, sokakta yaşayan minik
dostlarımızın yaşamalarına destekte bulundular.
ğan Lisesi yönetimine ve

Bu etkinlikte bizlere destek olan ve yalnız bırakmayan Kartal Bilge Ka

ğrencilerine çok teşekkür ederiz.

ö
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İyilik minibüsünde
yerimizi aldık.

İyilik minibüsünde bizler de yerimizi aldık.
İ

ği ve Genç HAÇİKO olarak bu farkındalık çalışmasından dolayı Mehmet Şirin

HAÇ KO Derne

ş

Çiçek' e çok te ekkür eder, bu Iyilik Minibüslerinin ülkemizin her noktasına yayılması dileriz.
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Bizleri derinden üzen
afiş kaldırıldı.

ğı "Okulların ve parkların çevresinde
ş

Sarıyer Belediyesi'nin okul bölgelerine ve bazı parklara astı

ş

sokak hayvanlarına besleme yapmak yasaktır." afi i, Dernek Ba kanımız Sayın Ömür Gedik'in Sarıyer

ş

Belediyesi Ba kanı Sayın

Şükrü Genç ile görüşmesi sonucunda kaldırıldı.

ş

ğumuzu

Minik dostlarımızı hedef alan bu ve benzeri uygulamaların daimi olarak kar ısında oldu

ş

ş

bildirir, duyarlı vatanda larımıza ilgilerinden dolayı te ekkür ederiz.
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Nişantaşı Üniversitesi Genç
Haçiko Kulübü ile birlikte minik
dostlarımızı besledik.

ği ve Nişantaşı Üniversitesi Genç Haçiko Kulübü olarak güzel bir kahvaltı yaptıktan
sonra, Sarıyer ormanlarında bulunan Pati Durağı'nda ki minik dostlarımızı besledik.Sevgi ve ilgiye de
Haçiko Derne

aç olan minik dostlarımızla harika saatler geçirdik.

ğimiz de yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize ve desteklerinden dolayı

Bizleri bu etkinli

ş

PawPaw'a çok te ekkür ederiz.
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Minik dostlarımızın sağlığa
kavuşmasına destek oluyoruz.

ğ gözüne darbe almış minik dostumuza tedavi görüp, sağlığına kavuşması için Balıkesir
ğı ile veteriner hekim gözetimine alındı. Kornea yetmezliği başlangıcı
olan kedimizde yapılan tedaviyle ilk aşamada korneanın yayılmasının önüne geçildi. Minik dostumuz
Sa

temsilcimiz Elif Hanım aracılı

veteriner hekim gözetiminde tedavisine devam ediyor.
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Minik dostlarımızın sağlığa
kavuşmasına destek oluyoruz.

Denge problemi olan yavrumuz 1 haftalık klinik tedavisini tamamladı. Orta kulak iltihabını

ş

atlatan yavrumuz kısmen iyile ti ve yeni yuvasında mutlu bir
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şekilde yaşamaya devam ediyor.
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Minik dostlarımızın yaşama
tutunmasını sağlıyoruz.

İ

ği Adana Temsilcimiz Ergun Özfırıncı tarafından soğuk kış günlerinde minik

HAÇ KO Derne

ş

dostlarımızın ya ama tutunması için 350 kedi evi yapıldı. Yapılan bu kedi evleri Adana'da ihtiyaç

ğrultusunda gerekli yerlere bırakıldı.

do

İ

ği Adana temsilcimiz Ergun Özfırıncı'ya ve tüm hayvan sever Adana halkına teşekkür

HAÇ KO Derne
ederiz.
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