Aslan KHALESİ

Unutulmayacaksın!

3 YIL HAPİS
İstanbul Eyüp’te tecavüz edilerek
öldürülen kedinin 13.09.2018
tarihinde görülen duruşmasında
karar çıktı. HAÇİKO Derneği’nin
de müşteki olarak katıldığı
duruşmada, İstanbul 14. asliye ceza
mahkemesi sanığın tecavüz eylemi
neticesinde mala zarar verme ve
hayasızca hareketler suçları
kapsamında sanık hakkında hiçbir
indirim uygulamaksızın 3 yıl hapis
cezasına hükmetti.

Şikâyetler üzerine yapılan
kontrolde işletmenin ‘B sınıfı’
hayvanat bahçesi ruhsatı olduğu
ortaya çıkan ve yavru aslanın
camekanda sergilendiği mekana
derneğimiz, hayvanseverlerin
tepkisinin sosyal medyada
yayılmasından önce giderek
durumu tespit etmişti. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’na bağlı ekipler,
işletmeyi bir kez daha denetledi.
Kontrolde hayvanların yaşam
alanlarının iyileştirilmesi gerektiği
tespit edildi. Bakanlık yetkilileri,
işletmenin 3 ay kapatılması için
İstanbul Valiliği’nden talepte
bulundu.

LİG MAÇINDA
HAYVAN HAKLARI!
Gazoz ligi 'nde oynayan
FcBaracuda ekibi canların talebini
dile getirdi. YK Üyesi Av. Serdar
Uluç’a ve FcBaracuda’ya tebrik ve
teşekkürlerimizle.

“Mutlu gün kartları ve düğün
davetiyelerimiz sizi bekliyor!”

Yaramaz kedi bacaya
sıkışınca…
Bursa Orhangazi’de uzun saatler
sıkışıp kalan minik yaramaz
girişimlerimiz sonucu itfaiye
ekiplerimiz tarafından kurtarıldı

Dostumuzu kurtardık.
Kartal Belediyesi’ne
teşekkürlerimizle
Zor durumdaki bu dostumuzu
hayvanseverler derneğimize
bildirdiler; Yerinden alınarak
tedavi merkezine götürüldü;
tedavi sonrası aynı yere
getirilecek.

Nikah şekeri yerine bağış!
Nikah şekeri yerine hazırladığımız
bağış kartları büyük ilgi görüyor.

Kwai Türkiye ve
HAÇİKO İşbirliği
#mamasokakta etkinliği için Beşiktaş
Meydanı’ndaydık.
4200’den fazla bir öğünlük kedi ve köpek
maması dağıtıldı.
#MamaSokakta etiketine çekilecek her
video için sokak hayvanlarına 1 kg. mama
bağışı yapılacak.

Dostlarımız için uyarı
paylaşımlarımız ilgi
gördü.
Özellikle içeriğin doğru ve şık
biçimde tasarlandığı yönünde
aldığımız tebrikler bizi mutlu etti.

Genç müzisyenler
HAÇİKO’nun yanında
Yirmidokuz Organizasyon ve
Müzik İnsanları tarafından organize
edilen MamaFest syesinde 400 kg
mama toplandı.

HAÇİKO VODAFONE
MARATONU’NDA
11 Kasım’da koşulacak Avrasya
Maraton’unda HAÇİKO
gönüllüleriyle yer alacak.

“Maratonda var mısınız?”

HAÇİKO Denizde
Lodamaster şirketi kürek takımı
hayvan hakları ve ihtiyaçlarına
dikat çekmek için derneğimiz
ismiyle Dragon kürek yarışlarına
katıldı. Haçiko logolu formalarıyla
‘Sosyal Mesaj Ödülü’ kupası
aldılar. Takım ayrıca 3. Olarak
büyük başarıya imza attı.
Teşekkürler LodaMaster.

Bursa Nilüfer Barınak
Ziyaretimiz…
Bursa Temsilcimiz Zeynep Dimidoa
Nilüfer Barınağı’na rutin olarak
ziyaretler yapıyor ve derneğimizle
bilgileri paylaşıyor.

ÖNCE KENDİNİ SONRA
ETRAFINI FARKET!

Hediye yerine bağış
KOTON işbirliği

Yoga meraklıları Akasya Yoga
Wellness Festivali’nde buluştular;
HAÇİKO “çevreni de unutma ama”
mesajıyla onlarla birlikte olarak
hayvan sevgisi ve birlikte yaşamak
felsefesini hatırlattı.

Koton’a tebriklerle…
Boşa gidecek doğum günü
çiçekleri yerine KOTON bağış
yapmayı ve HAÇİKO’yu tercih
etti. Kartlarımız pek şık!

“Patiler için sen de Maratona!”
Haydi sen de coş, onlar için koş!

Harbiye Konser Bağışları
Harbiye konserlerini HAÇİKO’ya
bağışa dönüşen protocol
sıralarından izleme fırsatı baş
döndürdü. Tüm bağışçılarımıza
teşekkür ederiz.

FAYTON’a HAYIR!
“Faytondan in bisiklete bin”
mottosuyla Büyükada’da
düzenlenen protestoya HAÇİKO da
katılarak destek verdi.

