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ORMAN BAKANLIĞI ZIYARETIMIZ
Orman Bakanlığı Gn. Md. Nurettin Taş’ı diğer 3 dernekle
Ankara’da ziyaret ettik. Yeni hayvan hakları yasa tasarısı, belediye
sorumlulukların denetimi ve bakanlık nezdinde etik kurul
oluşturulması ve güçten düşmüş atlar için alan tahsisi konuları
tartışıldı.

YARDIM ÇAĞRILARI
────
YİNE İŞKENCE, YİNE
TECAVÜZ
────
MAMA DESTEKLERI VE
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────

YENİ HAYVAN HAKLARI
YASA TASARISI
Tasarının kamuoyuna yansıması
sonrasında dernek görüşümüz
uygun resmi başvuruların
yanısıra sosyal medya
hesaplarımızdan da yayınlandı.

HAÇİKO GİVİN’DE

HAÇİKO BÜLTEN
OCAK 2018

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.

WWW.HACIKO.ORG.TR
@HACIKODERNEK
@HACIKODERNEGI

YASAKLI IRK KÖPEKLER
Derneğimizce, kamuoyundan gelen yoğun
bilgi alma isteğini dernek ilkelerimiz gereği
yerine getirebilmek amacıyla, geçici bakım
evi veya barınaklarda tutulan yasaklı ırklara
dahil köpekleri görmek ve durumları
hakkında kamuoyuna bilgi vermek için
resmi başvuruda bulunduk.

KURTARILAN DOSTLARIMIZ
SİZDEN GELEN ÇAĞRILAR
Bize yaptığınız 62 telefon ve 48 sosyal medya şikayet ve ihbarları
sayesinde 13 yavru ve yetişkin köpek ve 5 kedinin hayatını
kurtarılmasına yardımcı olduk. Bunu gerçekleştirirken öncelikle
sizden, ilgili belediyelerden, barınak ve kliniklerden aldığımız desteği
(Kars, İzmir, Antalya, İstanbul, Tekirdağ, Erzurum, Adana ve
Ankara) duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz

YİNE İŞKENCE, YİNE TECAVÜZ
Vicdan dışı bu muameleyi yapan ve canlının öldüren kişi için adli işlemlerin
başlatılması için derhal girişimde bulunduk ve sosyal medyada çağrı yaptık.
Tecavüzcü yaşlı kişi için de aynı şekilde derhal tepki verdik ve yetkilileri göreve
çağırdık. Her iki zanlı için de gerekli işlemlerin başlatıldığını görmek en azından
umudumuzu korumamızı sağladı.

Tecavüzün zaten kendisi iğrençken fizik, duygu ve kendini ifadede savunmasız olan bir
canlıya, sokaklarda yaşamaya çalışan bir köpeğe tecavüz eden, insani hasletlerden
yoksun bir müsveddenin insanı kimliğinden utandıran görüntülerine dün tanık olduk bir
kez daha.
Sosyal medyada hayvan severler bunu paylaştıkları için ceza aldılar; sadece bireysel
değil kurum hesaplarından da görüntüler makamlarca doğrudan kaldırıldı.
HAÇİKO, kendi dernek ilkeleri, sosyal ve dünya sorumluluğu, insani ve tüm canlılar için
sahip olduğu duruşuyla olayın takipçisi olacak; gerek yasal ve hukuki, gerekse sosyal
ortamlarda, oluşan bu gayri insani olay ve suçun duyurulmasında ve cezai sürecinde ön
planda olacaktır.

Mama Destekleri ve Orman Beslemeleri
Beykoz, Tokatköy, Mahmut Şevket Paşa
ormanlarında
haftada iki kez olmak üzere toplam 8 besleme yaptık.
Yemeklerimizi sağlayan CVK Bosphorus
Hotel ve USLA’ya teşekkürlerimizle.

Zekeriyaköy ormanlarında ve Bodrum
Yahşi’de tatilcilerin terkettikleri
dostlarımıza 300 kg mama desteğinde
bulunduk.

HAÇİKO Givin’de
STK’lara kişisel eşyalarını satarak
elde edilen geliri bağışlamak ilkesi
üzerine kurulu Givin ailesine
HAÇİKO da katıldı.

