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Haç ko Derneğ olarak,
Nas pse Olur f lm oyuncularıyla
sokak beslemes gerçekleşt rd k.

14 Şubat’ta vizyona giren ‘Nasipse Olur’ ekibinin oyuncuları Algı Eke, Yeşim Dalgıçer yapımcı
Vahdet Erdoğan ve Dernek Başkanımız Ömür Gedik eşliğinde Beykoz'da yaşayan sokak hayvanlarına
1 tonluk mama dağıtımında bulunduk.
Minik dostlarımıza sundukları destekten dolayı Nasipse Olur Yapımcı Vahdet Erdoğan'a, oyuncuları
Algı Eke'ye, Yeşim Dalgıçer'e ve Meloş'a teşekkür ederiz.
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Genç Haç ko olarak moral depolamak
ç n Gece Kafası programına katıldık.

Minik dostlarımıza daha iyi bir gelecek sunarken, motivasyon etkinliklerine de devam ediyoruz.
Genç Haçiko olarak teve2 'de düzenlenen ve Mazhar Alanson'un konuk olduğu Gece Kafası
programına katıldık.
İlk bölümünde bizlere yer veren teve2 ailesine, Ecem Pekbay'a ve Polat Labar'a teşekkür ederiz.
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Çarşı grubu le yaptığımız kulübeler
gelen talepler doğrultusunda m n k
dostlarımızla buluşturduk.

Çarşı ve Haçiko Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında yaptığımız kulübelerinin kalan
kısmını da gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere bırakıp, tesliminde bulunduk.
Kulübe yapımında ve minik dostlarımıza ulaşımında bizlere destek veren tüm gönüllülerimize ve
destekçilerimize teşekkür ederiz.
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Avlanma ve av tur zm ne
karşıyız!

Adıyaman'da yaşanan üzücü avlanma olayından sonra tüm kamuoyuna açıklamada
bulunuyor, avlanmaya ve av turizmine karşı olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz.
Devlet yetkililerimizden avcılığın ve av turizmin yasaklanmasını noktasındaki taleplerimizi
yineleyerek hatırlatıyoruz.
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Artık sadece adım atarak
m n k dostlarımıza destek
olab leceks n z.

Help Steps uygulamasıyla sadece adım atarak minik dostlarımıza destekte bulunabilirsiniz.
Adımların yardıma dönüşeceği uygulamayı App Store'dan, Google Play Store'dan veya profilimizde
bulunan link aracılığıyla indirebilirsiniz.
Yapmanız gerekenler;
1) Help Steps’i telefonunuza indirin,
2) Adımlarınızı iyiliğe çevirmeden önce kayıt olun,
3) Her gün 00.00'dan önce adımlarınızı dönüştürüp açılan reklamı sonuna kadar izleyin,
(Reklam sonuna kadar izlenilmez ise adımlarınız yardıma dönüşmez.)
4) Ardından adımlarınızı sağduyu bölümünden Haçiko Derneği sayfasına girerek minik
dostlarımıza bağışlayın.
5) Ayrıca uygulama üzerinden arkadaşlarınızı davet ederek ekstra 50 bin adım kazanıp
canlarımıza daha çok destek olabilirsin.
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Sakarya'da üzer ne j letle
"İT" yazılan ve ş ddete maruz
kalan Evlat'tan haber var!

Sakarya'da üzerine jiletle "it" yazılan ve şiddet mağduru olan Evlat'ımızı hatırlıyorsunuzdur.
Sizden gelen destekler sonucunda tedavisini tamamlayan ve sağlığına kavuşan Evlat, gözetimimiz
altında bir çiftlikte arkadaşlarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.
Evlat sokakta yaşayan ve şiddet mağduru olan bu canlardan sadece biri. İlgi, sevgi ve bağışlarınızla nice
canlara ulaşıyoruz ve ulaşmak istiyoruz. Sizler de minik dostlarımıza umut olmak isterseniz bize
ulaşabilirsiniz.
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Beled yelere ve beled ye
başkanlarına çağrımız!

İl ve ilçe belediyelerimiz, sayın belediye başkanlarımız #evdekaltürkiye çağrısına uyduğumuz ve zorunlu
olmadıkça dışarı çıkmadığımız şu günlerde sizlerden bir ricamız var.
AVM, restorant ve cafeler kapalı, şehirde insanlar tarafından beslenmeye alışık olan sokak hayvanları aç
kaldılar, çaresizler ve ne yazık ki bir süre sonra güçten düşerek ölümle burun buruna gelecekler. Sizden
ricamız bu dönem boyunca mama dağıtımına başlayarak, şehir içinde sokak beslemeleri yapma kararı
almanız ve bunu sosyal medya hesaplarınızdan duyurmanız .Zor günleri can dostlarımızı arkada bırakmadan
aşacağımıza inancımız sonsuz. Beslemelere başlayan belediyelere teşekkür etmeyi ve sizlerden gelecek
haberlerle moral bulmayı dört gözle bekliyoruz.
Şimdiden çok teşekkürler, sevgiyle ve sağlıkla.
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Kozan Beled yes Hayvan
Barınağın'da yaşananlar
dah l ndek suç duyurumuz!

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda hayvanların açlıktan birbirine saldırdığı ve bakımsız bir ortamda
yaşamaya çalıştığına dair gelen ihbarlar doğrultusunda, görevini kötüye kullanan veya yerine getirmeyen
personeller adına Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
Gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmaya devam edip, hukuki süreci takipte olacağımızı bildiririz.
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Kapınızın önüne b r kap su
ve b r kap yemek bırakmayı
unutmayın.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde minik dostlarımızı ölümle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu süreçte onları da unutmayalım. Yaşamlarına destek olmak için kapımızın önüne bir kap su ve
bir kap yemek bırakalım.
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Corona v rüsü kapsamında daha zor şartlar
yaşayan canlarımıza destek olmak ç n
orman beslemeler ne devam ed yoruz.

Corona virüsü kapsamında zor şartlar geçirdiğimiz ve ev de kal çağrılarına uyarak zorunlu olmadıkça
dışarı çıkmadığımız bu günlerde, minik dostlarımız da ne yazık ki ölümle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu kapsamda bizler de, Çekmeköy ve Kartal ormanlarında zor durumda kalan canlarımıza destek olmak
için beslemelere devam ediyoruz.
Minik dostlarımıza destek ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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Corona v rüsü kapsamında daha zor şartlar
yaşayan canlarımıza destek olmak ç n
tur zm bölgeler ndek beslemelere
devam ed yoruz.

Corona virüsü kapsamında zor şartlar geçirdiğimiz ve ev de kal çağrılarına uyarak zorunlu olmadıkça
dışarı çıkmadığımız bu günlerde, minik dostlarımız da ne yazık ki ölümle karşı karşıya kalmaktadır.
Turizm bölgelerindeki işletmelerin kapanması sonrasında zor durumda kalan canlarımıza destek olmak
için beslemelere devam ediyoruz.
Minik dostlarımıza destek ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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M n k dostumuzu kurtardık.

Gelen ihbarlar doğrultusunda Venezia Mega AVM'nin bir mağazasında kapalı kalan minik dostumuzu,
AVM ve mağaza yetkilileriyle irtibata geçmemiz sonucunda kurtardık. Minik dostumuz artık daha özgür.
İhbarda bulunarak, minik canımızın kurtulmasını sağlayan hayvan sever dostlarımıza da teşekkür ederiz.
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Destekler n z m n k dostlarımıza
ulaştırmaya devam ed yoruz.

Gaziantep temsilcimize gelen yardım talepleri doğrultusunda hamile olan canımıza destekte bulunduk.
Veteriner kliniğinde tedavi altında olan minik canımızın yavruları ne yazık ki ölü doğdu.
Doğum sonrası sahiplendirdiğimiz minik dostumuz ailesi ile mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor.
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Haç ko Takv m 'n n bu ayında can
dostları le b rl kte Umut Kuzey var.

Derneğimizin Antalya Temsilcisi Mehmet Yılmayan tarafından beslemeler sırasında yaralı ve bakımsız
olarak görülen 2 minik dostumuzun tedavisi sağlanmıştır. Ayrıca trafik kazası sonrası vücudunda kırıklar
oluşan kedimizi tedavisini de devam etmektedir. Beslemeler sırasında yapılan paylaşımlar sonrasında ise 2
minik dostumuz sahiplendirilmiştir.
Minik dostlarımıza umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI
.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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