HAÇİKO DERNEĞİ
MAYIS - HAZİRAN
AYLARI BÜLTENİ

hacikodernegi

hacikodernek

hacikodernek

0 549 640 20 10

www.haciko.org.tr

İÇİNDEKİLER

02

11

Kulakları kes lm ş Fındık'ımız sağlığına
kavuştu.

Kurtköy Ormanı'nda yaşayan
pat l dostlarımıza destek
olmaya devam ed yoruz.

03

12

Hayd sen de yasa hala
ney bekl yor de!

Ayazağa Ormanı'nda yaşayan pat l
dostlarımızın yaşamına destek
olmaya devam ed yoruz.

04
Aydos Ormanı'nda yaşayan m n k
dostlarımızla buluştuk.

13

05

14

Zeh rlenmek stenen ham le
canımız V k kurtarıldı.

Destekler n z m n k dostlarımıza
ulaştırmaya devam ed yoruz.

HAÇİKO terl kler

satışta!

15

06
Askıda Mama kampanyamız devam ed yor.

Çam tırtılı y yen m n k
dostumuza destek olduk.

07

16

Şanlıurfa'dak pat l dostlarımız
le buluşmaya devam ed yoruz.

Destekler n z le m n k dostlarımıza
umut olmaya devam ed yoruz.
17

08
Sap ens Yayınları İnsandan
Öte s ml yen k tabının gel r n
sokatak canlarımıza bağışlıyor.

Ş ddet mağduru canlarımıza
destek olmaya devam ed yoruz.

18
09
Van'dak pat l dostlarımıza destek
olmaya devam ed yoruz.

Hem sevd kler n mutlu ed p, hem de
b r canımızın yaşama tutunmasını
sağlamaya ne ders n?
19

10
M n k dostlarımıza yuva dağıtmaya
devam ed yoruz.

İ

HAÇ KO DERNE

Ğİ

Sokaktak canlarımıza
destek olmaya ne ders n?
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Kulakları kes lm ş Fındık'ımız
sağlığına kavuştu.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi çevresindeki kulakları kesilmiş
şekilde bulunan Fındık'ımız, Bursa Temsilcimiz Zeynep Hanım gözetiminde tedavi için Akademi
Hayvan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisi tamamlanan Fındık'ımız şimdiki durumu çok iyi olup,
Bursa Temsilcimiz Zeynep Hanım ve Merafet Hanım gözetimindeki Pati Sev Sevgi Evi'nde yaşamını
sürdürüyor.
Bu caniliği gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve hukuki süreci sonuna
kadar takip ettiğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.
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Hayd sen de yasa hala
ney bekl yor de!

Bu bir videolu imza kampanyasıdır.
Sizden ricamız, canlarımıza uygulanan şiddetin son bulması ve hayvan hakları yasası ile ilgili
beklentilerinizi dile getiren videolar çekmeniz ve sonrasında çektiğiniz videoları #yasahalaneyibekliyor
hashtagi ile instagram ve twitter üzerinden paylaşmanızdır.
Dernek hesabımızı etiketleyerek paylaştığınız videolardan kolaj oluşturup, TBMM'ye sunulacaktır.
Bu zamana kadar katılım gösteren herkese teşekkür eder, devamını canlarımız için bekleriz.
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Aydos Ormanı'nda yaşayan m n k
dostlarımızla buluştuk.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde minik dostlarımızı ölümle karşı karşıya kalmaktadır.
Bu süreçte onları da unutmayıp, yaşamlarına destek olmak için Kartal Aydos Ormanı'nda yaşayan patili
dostlarımızı besleme etkinliği gerçekleştirdik.
Minik dostlarımıza destek ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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Zeh rlenmek stenen ham le
canımız V k kurtarıldı.

Kartal ilçesindeki Yuvam Sitesi'nde hamile olan güzel canımız, apartmandaki hayvan severler
tarafından beslenerek yaşamına devam ediyordu. Doğurmak üzere olan kedi, apartman yöneticisi
tarafından bir yazı ile apartmandan atılmaya çalışıldı. Üstelik yemesi için önüne fare zehri konularak!
Bize gelen ihbarlar üzerinde canımızı himayemize aldık ve tedavilerini gerçekleştirdik. Tedavisi
sonrasında ise yavruları ile birlikte bir ömür mutlu yaşayacakları bir aileye sahiplendirdik.
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Askıda Mama kampanyamız
devam ed yor.

Sanal Mama ile gerçekleştirdiğimiz çalışma sonrasında hayata geçirilen Askıda Mama kampanyası ile
destekleriniz minik canlarımız ile buluşmaya devam ediyor. Bağışlarınız doğrultusunda askıda toplanan
mamalar, sokaklarda ve ormanlarda yaşayan patili dostlarımıza umut olmaya devam ediyor.
Askıda Mama kampanyamıza destek olup, canlarımızın yaşam olan tüm hayvanseverlere çok
teşekkür ederiz.
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Şanlıurfa'dak pat l dostlarımız
buluşmaya devam ed yoruz.

le

Şanlıurfa Temsilcimiz Mehmet Özçelik ve gönüllü arkadaşlarımız minik dostlarımızla buluşmaya ve
beslemeler yapmaya devam ediyor.
Minik dostlarımıza umut olan siz destekçilerimize ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
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Sap ens Yayınları İnsandan
Öte s ml yen k tabının gel r n
sokatak canlarımıza bağışlıyor.

Haçiko Derneği ve Sapiens Yayınları olarak güzel bir çalışmaya imza attık. Canlarımızı konu alan
İnsandan Öte kitabının geliri sokakta yaşayan minik dostlarımıza destek olarak dönecek. Bu güzel kitaba
kalemi ve hayal dünyasıyla can veren değerli yazarlarımıza selam olsun!
Kitap satın almak için; www.sapiensyayinlari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Van'dak pat l dostlarımıza
destek olmaya devam ed yoruz.

Van Temsilcimiz Mihriban Hanım, dernek gönüllüsü arkadaşlarımız ve İpekyolu Belediyesi ile birlikte
minik dostlarımızla buluşup, Bostaniçi Gölü etrafında besleme etkinliği gerçekleştirdik.
Minik dostlarımıza destek ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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M n k dostlarımıza yuva
dağıtmaya devam ed yoruz.

Kocaeli Darıca'dan gelen talepler sonrasında minik dostlarımız için yuva imalatı gerçekleştirip, sıcak
günler öncesi yaşamlarına destek olduk.
Minik dostlarımıza can ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.

İ

HAÇ KO DERNE

Ğİ

10

Kurtköy Ormanı'nda yaşayan
pat l dostlarımıza destek
olamaya devam ed yoruz.

HAÇİKO Derneği ve Zümrüd-ü Anka olarak Kurtköy Ormanı'na terkedilmiş canlarımız için 100 kulübe, 10
mamalık ve 8 su küveti hazırlayıp, ardından besleme çalışması gerçekleştirdik.
Etkinliğimize mama desteğinde bulunarak katkı sağlayan ve canlarımızın yaşamına destek olan Lider Pet
Food'a ve bizleri yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.
İyi ki varsınız!
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Ayazağa Ormanı'nda yaşayan pat l
dostlarımızın yaşamına destek
olmaya devam ed yoruz.

HAÇİKO Derneği ve Genç HAÇİKO gönüllülerimiz ile birlikte minik dostlarımızla buluşup, Ayazağa
Ormanı'nda besleme etkinliği gerçekleştirdik.
Minik dostlarımıza destek ve umut olan siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
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HAÇİKO terl kler

satışta!

HAÇİKO Derneği ve Akınal Bella olarak güzel bir çalışmaya imza attık. Canlarımızın figürlerinin yer aldığı
Haçiko terliklerinin üretimini gerçekleştirdik.
Haçiko terliklerinden satın alarak, hem yazın tadını çıkarabilir hem de sokakta yaşayan minik
dostlarımıza destek olabilirsiniz.
Terlikler hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için; www.hepsiburada.com/akinalbella veya
www.akinalbella.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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Destekler n z m n k
dostlarımıza ulaştırmaya
devam ed yoruz.

İstanbul'da ve Antalya'da gerçekleştirdiğimiz besleme çalışmalarında, güçten düştüğü anlaşılan
canlarımıza muayene ve muayene sonrası uyuz tedavisi uygulandı. Tedavisi devam eden canlarımız,
sağlığına kavuştuktan sonra mutlu bir yaşam sürmeleri için sahiplendirme çalışması yapılacaktır.
Sokakta yaşayan minik dostlarımıza umut olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız!
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Çam tırtılı y yen m n k
dostumuza destek olduk.

Antalya Temsilcimiz Mehmet Bey'in gerçekleştirdiği beslemeler sırasında çam tırtılı yediği fark edilen
anne canımızın dil operasyonunu gerçekleştirdik. Kendisi ve yavruları Antalya Temsilcimizin gözetiminde
sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ediyor.
Sokakta yaşayan minik dostlarımıza umut olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız!
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Destekler n z le m n k
dostlarımıza umut olmaya
devam ed yoruz.

İstanbul Beyoğlu'ndan gelen talepler doğrultusunda, balkondan düşen ve ayağında çoklu kırık oluşan
minik dostumuzun tedavisini gerçekleştirdik. Tedavi sonrası kısırlaştırma işlemi de gerçekleştirerek
yuvasına teslim ettik.
Minik dostlarımıza umut olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız!
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Ş ddet mağduru canlarımıza
destek olmaya devam ed yoruz.

Bursa Temsilcimiz Zeynep Hanım'a gelen ihbarlar doğrultusunda şiddet mağduru olan, kalça ve
bacaklarında kırık tespit edilen canımızın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan anne ve yavrularını Bursa
Temsilcimiz tarafından sahiplenmiş ve mutlu bir yaşam sürmektedirler.
Sokakta yaşayan minik dostlarımıza umut olan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız!
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Hem sevd kler n mutlu ed p, hem de
b r canımızın yaşama tutunmasını
sağlamaya ne ders n?

Doğum günü ve doğum kartı, düğün ve nikah davetiyeleriniz ile hem sevdiklerinizi, hem de minik
dostlarımızı mutlu edebilirsiniz.
Sipariş vermek için: 0549 640 2010 & dernek@haciko.org.tr
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Sokaktak canlarımıza
destek olmaya ne ders n?

Mama bağışında bulunmak için;
Sanal Mama www.sanalmama.com/askida-mama
Orman Mama www.ormanamama.com/haciko-dernegi
Nakdi bağışta bulunmak için;
Fonzip (kredi kartı bağışları) www.fonzip.com/haciko/bagis
Garanti Bankası, Suadiye Şubesi Şube Kodu: 350 Hesap No: 6298059
Iban: TR59 0006 2000 3500 0006 2980 59
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DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI
.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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