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YENİ HAYVAN HAKLARI YASA
TASARISI
Tasarının kamuoyuna yansıması sonrasında
dernek görüşümüzü resmi otoritelere geçen ay
yapmıştık. Sosyal medya hesaplarımızdan da
yayınladığımız görüşlerimizi bu kez adli
makamlarla da paylaşma fırsatı yaratarak daha
da belirginleştirdik.
YASA TASARISI TÜM HAKLARA AYKIRIDIR!
Hayvan haklarıyla ilgili tasarı sahipsiz hayvanlara
devletin de sahip çıkamadığını bir kez daha tescil edecek.
Sahipsiz hayvanlara karşı yapılan kötü muamele, işkence veya tecavüzü
vatandaş şikayet edemeyecek, suç duyurusunda bulunamayacak!
Şikayet ve suç duyurusu yapmak vatandaşların anayasal hakkıdır.
Tasarı bu yönde değiştirimelidir.
Belediyeler üzerindeki denetim bakanlık nezdinde yasaya eklenmelidir.

KUYU 1
YAŞINDA
Beykoz’da geçtiğimiz yıl Şubat’ta
düştüğü 70 metrelik kuyudan uzun
uğraşlardan sonra çıkarılan ve
Türkiye’nin gündemi haline gelen
Kuyu’muz 1 yaşına girdi. HAÇİKO Derneği’nin himayesinde kocaman bir oyun alanın olduğu yerde mutlu,
mesut yaşıyor. Neşe dolu, hayat dolu bir köpekle birlikte olduğumuz için Türkiye’yi bir sevgi yumağında
bir araya getirdiği için büyük bir mutluluk duyuyoruz
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MAMA DESTEKLERI/ORMAN
BESLEMELERI
Beykoz, Öğümce, Tokatköy, Mahmut Şevket Paşa
ormanlarında haftada iki kez olmak üzere toplam 7
besleme yaptık. Yemeklerimizi sağlayan CVK
Bosphorus Hotel, USLA ve Esnaf Maslak’a
teşekkürlerimizle.

Naz Elmas’ın güzel kızı
27 Şubat 2018
Naz Elmas aradı, sesi hayli üzgün geliyordu. Dizi çekimi yaptıkları
bölgedeki bir villanın sahibi, Golden cinsi köpeğini öylece ortada
bırakmış.
Yavrucak çekimler sırasındaNaz ve diğer oyuncularla takılıyor,
oynuyor, ısınıyor, ama gün sonunda eve alınmadığı için sokakta
kalıyormuş. Ev ortamına alışan bir köpek için sokakta kalmak en
zoru.Naz’ın da aklı her akşam sokağa bırakılan bu güzel yavruda
kalıyormuş, dayanamadığını ve oradan alacağını söyledi bana
telefonda.
Ertesi gün gitti aldı da gerçekten.Bir güzel yıkattı, temizletti, karnını
doyurdu ve geçici olarak pansiyona koydu. 3 yaşındaki bu uysal kız
şimdi ömürlük yuvasını bekliyor. İlgilenenler Naz Elmas’a
Instagram’dan DM atabilir ya da bana mail yazabilirler. Hadi lütfen,
sokağa dönmesin bir daha, yok mu bu güzel kıza evini açacak biri..

Edirne’de kaybolan 500 köpek!
Tamam çöplükler, çöpler mikrop yuvası. Tamam, modern şehirlerde
çöpler ortada değil, üstleri kapalı. Tamam, açık çöplüklere bir çözüm
bulalım. Hepsine eyvallah.
Ama bunları yaparken bu çöplerden, çöplüklerden beslenen
hayvanların aç kalmaması için de bir çözüm bulalım.Bakın günlerdir
medyada Edirne’de 500 köpeğin kaybolduğu, hatta toplanıp başka
yere atıldığı haberi dolaşıyor. Edirne Belediyesi bir açıklama yaptı
sonunda; eski tip çöplük kapanıp modern tesise geçilince, köpeklerin
bir kısmı alışık oldukları beslenme şeklini bulamadıklarından yavaş
yavaş eski çöplük alanını terk etmiş. Yani köpekleri toplama,
uzaklaştırma ya da itlaf etme gibi bir durum söz konusu değil.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çöplük kapandıktan sonra aç
kalan hayvanları doyurmak için düzenli olarak besleme yapmaya
başladıklarını söyledi.
Ne güzel.
Buradan başa döneceğim. Şehirlerde de çöp bidonlarının üstleri
kapandı ve sokak hayvanları gerçekten zor durumdalar. Hem
belediyelere hem de bizlere düşen görev bu açığı kapatmak için çok
daha fazla besleme yapmak. Belediyeler olarak sokak hayvanları için
ayrılan bütçeleri başka yerlerde değil gerçekten kısırlaştırma ve
beslemede kullanmak. Bizler için evden ya da bir restorandan
çıkarken yemek artığımızı paket yapıp yoldaki ya da sokağımızdaki
kedilerle, köpeklerle paylaşmak. Ve bunları alışkanlık haline
getirmek.
Hayat paylaşınca güzel...

HAÇİKO’DAN İÇİMİZİ ISITAN KAMPANYA: MİNİK DOSTLAR İŞ ARIYOR
Haçiko, hayvan sahiplendirmeyi Linkedin’e taşıdığı sosyal sorumluluk projesiyle bir ilke imza attı. Proje için
sahiplendirilmesi hedeflenen köpeklerle fotoğraf çekimleri yapılarak presantable görünmeleri sağlandı. Bu fotoğraflarla
her birine Linkedin profilleri açılarak, özgeçmişleri ve yetenekleri de profillerine eklendi. ‘Mod Yükseltme Mühendisi’,
‘Sarılma Bilirkişisi’ gibi sevimli title’larıyla dikkat çeken minik dostlar, Linkedin üzerinden şirketlere başvuru yaparak
kendilerine hem iş hem de yuva bulmaya çalışacaklar.

Beyazıt Öztürk ve Türkü Turan, sosyal medyadan yayınlanan proje tanıtım filmine sesleriye hayat verdi. Beyazıt Öztürk
aynı zamanda proje elçiliğini de üstlendi. Projenin, kendi de sokaktan kurtarılan ve şimdi mutlu bir hayat süren Çamur
isimli köpeğin ağzından anlatıldığı film, oldukça sevimli ve eğlenceli bir tona sahip. Kendisine iş arayan minik dostları,
hikayelerini ve Linkedin profillerini Minikdostlarisariyor.com adresinde görebilirsiniz.

HAÇİKO ŞİMDİ DE ASKIYA AT ÜYESİ
İhtiyaç sahibi bireyler ve diğer canlılarla, vakıf ve sponsorların buluşmasını, işbirliği yapmasını sağlamaya yönelik
bağımsız bir sosyal sorumluluk projesi platformu olan Askiyaat.org bünyesine HAÇİKO da katıldı.Sizin kadar şanslı
olmayan canlıların yardım çağrısını duyuyor musunuz? Askıya At platformu üzerinden onlar için satın alacağınız bağışlarla
bu çağrıya karşılık verebilirsiniz. www.haciko.askiyaat.org

