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2018 HAÇİKO TAKVİM ÇIKTI!
ALMAYI UNUTMAYIN

İstek Okulları Acıbadem Kampüsü’nde Ömür
Gedik Söyleşisi
Haçiko Derneği kurucusu ve başkanı Ömür
Gedik 20 Aralık’ta İstek Okulları Acıbadem
Kampüsü’ne konuk oldu. 400’e yakın
öğrenciyle Haçiko etkinlikleri ve hayvan
hakları konusunda söyleşide bulunan
başkanımıza ilgi beklenildiği gibi çok
yoğundu. Öğrenci fotoğraflarıyla oluşturulan
dostlarımız köşesiyse ayrı bir ilgi odağı oldu.

Haçiko Vodafone Koşusunda
Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım
günü koşuldu. Haçiko da hayvan hakları ve
refahlarının artırılması adına maratona
katıldı.

KUYU ‘ya Yeni Ev!
15 Şubat günü sabaha karşı yerin 50 metre
altından günlerce süren uğraştan sonra
hayata koşan ve Haçiko tarafından
sahiplenen KUYU’ya yeni evi takdim edildi!
Pek beğenmişe benziyor yaramaz!

ST. REGIS, SPAGO
ÖĞLE YEMEĞİ

Grand Pera’da
HAÇİKO Buluşması
Haçiko ve ÇSHD yarına hazırlanan
“Özgürlüğe Doğru” fotoğraf sergisi Grand
Pera’da beğeniye sunuldu. 300’e yakın
ziyaretçinin katıldığı galada takvimimizde de
yer alan fotoğraflar açık artırma yoluyla her
iki dernek yararına satıldı. Gelir tamamen
sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavi
masrafları için harcanacak.

Sanat ve cemiyet hayatı derneğimiz Haçiko için bir
araya geldi. Ömür Gedik, Özge Peker ve Esra
Fazlıoğlu’nun ev sahiplğinde gerçekleşen
etkinliğimizAşkım Kapışmak’ın “İnsan diğer
canlılarda iyileşir” söyleşisi ile renklendi. Yemekten
elde edilen gelirin tamamı sokak hayvanlarının
beslenmesi ve tedavileri için kullanılacak.

Sosyal
Paylaşımlarımız
Karaman Ermenek’te yaşananlar, Erzincan
Orduevi Önündeki Vahşet, Ankara AVM’deki
sergi rezaleti bu ay öne çıkan haberlerimizdi
ne yazık ki!

Aşkım Kapışmak Ömür Gedik ile

Ormanlardaki dostlarımız bizi
beklerken…
Bu elli günlük süre içinde 11 besleme etkinliğimizi size sosyal hesaplarımızda
iletmeye çalıştık. 1 tona yakın sıcak ve taze yiyeceklerle besledik
dostlarımızı. CVK Bosphorus Hotel ve USLA’ya teşekkürlerimizle. Ayrıca
özellikle Beykoz Ormanları’nda bireysel fedakarlıklarıyla öne çıkan ve
rehberimiz olan Lütfiye Erdinç Hanım’a şükranlarımızı iletiyoruz.

Sizden gelenler…
Bize yaptığınız 88 telefon ve 150’yi aşkın
sosyal medya şikayet ve ihbarları sayesinde
16 köpek ve kediyle birlikte 1 baykuş ve 1
martının hayatını kurtardık. Bunu
gerçekleştirirken öncelikle sizden, ilgili
belediyelerden, barınak ve kliniklerden
aldığımız desteği (Kastamonu, Kars, Antalya,
İstanbul, Bursa, Van, Sinop, Adan Yüreğir,
Tokat, Erzurum, Çanakkale, Bursa, Karaman)
duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Araba altında ezilmiş bu yavruyu hem
kurtardılar,hem de sahiplendirdiler
arkadaşlarımız (Tokat)

Eyüpsultan Belediyesi şikayet ve ısırmayı
gerekçe göstererek Göktürk’te 5 büyük
araçla sokaktaki küpeliler dahil 100’den fazla
köpeği, uyuşturucu iğne ile vurarak
toplamıştı. Semt sakinleri ve hayvanseverler

5 kedi ve 2 köpeği
sahiplendirdik.
Şimdi sıcak yuvalarında güven içindeler.

Eyüpsultan Belediyesini
Protesto Ettik
belediyenin bu usulsüz toplamasına tepki
göstermiş toplamanın derhal durdurulmasını,
toplanan köpeklerin geri bırakılmasını talep
etmişlerdi. Diğer derneklerle birlikte HAÇİKO
da protestoda yerine aldı.

3 Ton Mama Desteği
2 tonu İstanbul Büyükada olmak üzere Van,
Bursa ve İstanbul’da farklı merkezlere
toplamda 3 ton mama yardımında bulunduk.

Diyanet İşleri Başkanı’nı
ziyaret ettik.
Ülkemizdeki hayvan vahşetinin durdurulması, avlak
alanlarındaki katliamın önüne geçilmesi ve
kesimhanelerdeki uygunsuz durumlara yönelik Diyanet
İşleri’nden alabileceğimiz destekleri paylaşmak için
başkanımız Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ettik.

14 kediyi evsahibi yaptık

Belediyeleri Ziyaret Ettik
Şikayetlerin daha hızlı çözülebilmesinde ve
özellikle acil durumlarda hızlı müdahale
olanakları için Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve
Beşiktaş Belediyelerini ziyaret ettik.

2 yavru kedimizin tüm klinik
masraflarını üstlendik.

Ponçik, 80 günlük tedavisi sonunda yeni
sahibine kavuştu. Anatolia Hastanesi’ne
teşekkürlerimizle.

HADİ HİSSET HİSLERİNİ
Bu kapsamda yaptığımız ünlülerle orman besleme
günlerimize bu ay Jessica May ve Ümit Kantarcılar
katıldı.Kendilerini Haçiko ailesinde görmekten büyük
mutluluk duyuyoruz.

HAÇİKO ailesine katılan Jessica May, günübirlik
Adana’dan İstanbul’a gelerek sokak hayvanlarını
besledi. Ünlü oyuncu çalışmalarının ilk adımını USLA
Akademi’nin destek verdiği etkinlikle gerçekleştirdi.
USLA Akademi ve HAÇİKO ortaklı gerçekleşen
etkinlikte okuldan alınan ayrıştırılmış artık yemekler
Beykoz Orman’ında Sokak hayvanlarına dağıtıldı.

