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Aç bir hayvanı besleyen 

aynı zamanda kendi 
ruhunu besler. 
Charlie Chaplin 

 
 
Sevgili Dostlar, 

  
Ne sene ama! Umarız siz ve sevdikleriniz bu garip zamanlarda mutlu ve sağlıklı kalmayı 
başarmışsınızdır. 
 
Bizler ve köpeklerimiz iyiyiz ancak her gün yüzleşmek mecburiyetinde olduğumuz sorumluluklar 
ve sorunlar bazen fena halde belimizi büküyor… Ama biliyoruz ki siz destekçilerimiz hep bizim 
yanımızdasınız ve bu zorlu görevleri gerçekleştirebilmemiz için yanımızda olmaya da devam 
edeceksiniz. Hepsi tanıdık problemler; ama biz yine de hatırlatalım: 
 

  Problem 1 :  Tabi ki Para! 
Teoride kendimize bir bütçe belirleyip ona göre harcama yapıyoruz; ama pratikte iş hiç de öyle 
yürümüyor. Canlı varlıklarla çalışıyoruz; asla bekletemeyeceğimiz ihtiyaçları var. Onları her gün 
beslememiz, soğuktan, sıcaktan, yağmurlardan korumamız, neredeyse her gün tedavi 
uygulamamız gerekiyor. Barınağın tamir, tadilat, ekleme ve yenileme işleri hiç bitmiyor. Üç 
elemanımız var, onların maaşları, yemekleri, sosyal sigortaları hepsi bizim sorumluluğumuz. 
Dolayısıyla olmayan bütçemizi aşmak ve bağış toplamaktan başka şansımız yok.  
 
Mama ve malzemelerin fiyatları dövizle beraber her gün artıyor ve bu sene pandemi nedeniyle 
bağışlarımız iyice azaldı. Hem Göcek’e gelen ziyaretçilerin eksikliği hem de her sene yaptığımız 
faaliyetlerin hiç birini düzenleyememek bizi epey geride bıraktı.    
 

 Problem  2 :  Barınağın nüfusu. 
2020’ye yaklaşık 260 köpekle girdik. Nisan ayında seyahat kısıtlarının başlamasıyla beraber 
sahipendirmelerimiz de tamamen durdu. Sahiplenme durdu ama atılan, bırakılan, yardıma 
muhtaç canların akışı kesilmediği gibi daha da arttı ve çok kısa bir süre içinde sayımız 310’u 
buldu. Barınağımızın kapasitesi bu nüfusa uygun değildi. Çabucak yeni üniteler eklememiz 
gerekti. Ayrıca veterinerlik ve mama masrafları da katlandı.  
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 Problem 3 :  Köpeklerin Beslenmesi. 
10, en fazla 12 günde bir 100 paket yetişkin köpek maması alıyoruz. Yavrular için ayrıca kuru 
mama, yaş mama ve bazen tedavi mamaları da düzenli harcamalar arasında. 
 
    

 
 
 

 Problem 4 :  Tedaviler. 
Yeni gelen canların hepsi aşılanıyor ve kısırlaştırılıyor. Nüfusun tamamının aşıları her yıl 
yenileniyor. Tüm canlar düzenli olarak iç ve dış parazit tedavisi görmek zorunda. Hemen her 
gün ishal, göz ve kulak enfeksiyonları, deri problemleri ve bazen kesik ve yaraların tedavi 
edilmesi gerekiyor. 
 
Maalesef 10 köpeğimizde, tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olan Leishmania hastalığı var. 7-
8 ay süren ve köpek başına aylık 100.-EUR’ya mal olan bir tedavi bu. Üstelik kesin tedavisi 
olmayan bir hastalık olduğundan tekrar da ediyor. 
 
Nüfus arttıkça bu tür bulaşıcı hastalıkların oluşma ve yayılma riski de artıyor. Birkaç hafta önce 
Barınak Hastalığı (Kennel Cough/Öksürük) salgını oldu. 30’dan fazla canı tedavi altına aldık. 
Leishmania kadar tehlikeli olmasa bile tedavi edilmediği takdirde özellikle yavrular için ölümcül 
olabilen bir hastalık bu. Barınağımızda yavru nüfusu çok kalabalık ve hepsine aşı yapıldı. Bu 
salgının bize maliyeti 1.500.-EUR’dan fazla oldu. 
  
2 yıl önce kurtardığımız güzel kızımız Rixa aniden kilo kaybetmeye başladı. Yapılan tetkiklerden 
sonra vücudunda eskiden kalan saçma olduğu ve içeride apse yaptığı anlaşıldı. Saçmaların 
temizlenmesi için ameliyat edilmesi gerekti. İyileşmesi epey zaman aldı ve hala da direnle 
yaşıyor ama kilo aldı ve çok daha iyi. 
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Ekstra tedaviler, yaralanmalar ve ağır hastalıkları da eklersek ilaçlara ve veterinerlik 
hizmetlerine yaptığımız harcamalar aylık 3.000.-EUR’yu buluyor.  
 

 Problem  5 :  Sahiplendirme 
Daha önce de defalarca bahsettiğimiz gibi köpeklerimizi yerel olarak sahiplendirmek neredeyse 
imkansız. Neyse ki, Almanya ve Hollanda’da birkaç çok saygın ve güçlü derneklerle çalışma 
şansına sahibiz. Onların yardımlarıyla canlarımızı özenle seçilen ailelere sahiplendiriyoruz. 
Detaylı bilgi için http://www.gocekanimalrescue.com/hakkimizda/?lang=tr  sayfasından bu 

dernekleri inceleyebilirsiniz. 
 
Seyahat kısıtının Temmuz ayında kalkmasından bu yana insan üstü bir çabayla köpeklerimizi 
sahiplendirmek için çalışıyor arkadaşlarımız. Sınırların tekrar kapanma olasılığını düşünerek 
durmadan dinlenmeden uğraşıyorlar. Şu ana kadar 113 can yuvalarına kavuştu onların bu 
çabası sayesinde. Eğer nüfus kontrolümüzü yine kaybeder ve sene başına dönersek bu hem 
bizim hem de köpeklerimiz için felaket olur.  
 
Yeri gelmişken, bu telaşlı ve yüklü sahiplendirme sürecinde bize tam destek veren kardeş 
derneklerimize, uçuşları, resmi evrakları ve transferleri üstlenen ve Covid-19’a ragmen defalarca 
seyahat etmekten kaçınmayan gönüllülerimize sonsuz şükranlarımızı sunmak isteriz. 
  
Tabi bütün diğer sorunlar gibi sahiplendirme de dönüp dolaşıp Problem 1’e varıyor. İş sadece 
uçuş bileti almakla bitmiyor, yapılması gereken resmi işler ve hazırlanması gereken resmi 
evraklarla sahiplendirme masrafı epey yüklü. 
 

Bazı kötü niyetli ve saplantılı insanların yurtdışında sahiplendirme yapan dernekleri akıl almaz 
iddialarla suçlamaları üzerine birkaç hafta önce kedi ve köpeklerin çıkışları yetkili mercilerce 
süreci inceleme sebebiyle durduruldu. Hayvanların, deneylerde ve uygunsuz faaliyetlerde 

kullanılmak  üzere gönderildiği iddiasıyla ortalığı birbirine katan bu kişilerin gerçek 
hayvanseverlerle, saygın derneklerle ve asla vaz geçmeyen gönüllülerle alıp veremediği nedir, 

anlamak imkansız. Neticede iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı ama bürokrasi çarkları da 
işlemeye başladı. Dolayısıyla yeni yılda sahiplendirme çalışmalarımıza devam edebilmek en 

büyük dileğimiz, tabi Covid-19 düzenlemeleri izin verdiği müddetçe. 
 

 Problem 6 :  Barınağın yönetimi ve bakımı. 
300’den fazla sakini olan bir barınağı yönetmek hem çok zor hem vakit hem de nakit tüketen bir 
iş. Durmadan tamir, bakım, ekleme, çıkarma yapmak gerekiyor. Yıllardır farelerle mücadele 
ediyoruz. Onların yaşam hakkına saygı duyduğumuz için zarar vermeden problemi halletmeye 
çalışıyoruz ama sayelerinde paketlerce mamayı atmak zorunda kaldık. Bize çok pahalıya 
malolan metal bir dolap yaptırmamız gerekti mamaları saklamak için.  
 
 

  

http://www.gocekanimalrescue.com/hakkimizda/?lang=tr
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Barınağımızdaki kuyu suyunu kontamine olduğu için sadece temizlik için kullanabiliyoruz. 
Köpeklerimizin içme suyu için başka kaynaklar bulmamız gerekti. Bu işin tesisatçı ve tesisat 
masrafları yine çok zorladı bizi. 
 
 

 
 

Yeni gelen canlar için yeni üniteler yaptırmak zorundaydık; yaklaşık 3.000.-EUR harcadık.  
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Her sene olduğu gibi barınağın kışa hazırlanması işlerini bitirdik. Korumasız bölümler kapatıldı, 
bazı paletler (yataklar) değiştirildi, köpek kulübeleri alındı ve yerlere çakıl takviyesi yapıldı. 
 

  
 

  

  
 
 

 Problem 7 :  Rescuing dogs 
Pandeminin başlangıcında ne olursa olsun gücümüz yettiği kadar yardıma muhtaç köpekleri 
kurtarmaya devam etme kararı almıştık. Bunun zor bir süreç olacağını biliyorduk. 
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Çoğu zaman kurtardığımız canların geçmişini bilmiyoruz ama hepsinin hüzünlü bir hikayesi 
olduğuna eminiz. Hemen hepsi inanılmaz derecede aç, bazıları yaralı, bazılarıysa son derece 
hasta olarak geliyor barınağa. En önemlisi zaten istenmemiş ve terk edilmiş oluyorlar. Hal böyle 
olunca pandemi de olsa tufan da olsa kapımız ve kalplerimiz onlara daima açık. 
 
Bu sene yavru senesiydi. 65 yavru atıldı, kimi anneleriyle beraber kimi annesiz. Yavrular belirli 
bir yaşa gelene kadar kuru, sıcak ve kapalı bir yerde bakılıyorlar, özel mamalar ve aşılar 
gerekiyor. Küçük yavruların dışında büyüyen yavruların hemen hepsinin kısırlaştırma 
ameliyatları yapıldı, hatta birçoğunun yurt dışına çıkmak için gereken kan testleri dahi hazır. 
Sadece kan testlerinin 100.-EUR civarı olduğunu da belirtelim. 
 
Yavrular çok çabuk büyüyorlar. Onların ailelerine kavuşmaları çaba istiyor; sosyalleşmelerini ve 
insanlara alışmalarını sağlamak gerekli. Bu nedenle gönüllülerin barınağı ziyaret etmesi ve 
özellikle yavrularla vakit geçirmesi çok önemli. 
http://www.gocekanimalrescue.com/gonullu-olmak/?lang=tr     
 

 
Köpek Yürüyüşleri 

 

Bu yıl bize katılanlardan biri Mausi; yaşlı, sağır ve deri problemleri var. Güzel bir tedaviden 
sonra Mausi gönüllü arkadaşlarımızdan biri tarafından sahiplendi.  
 

  
 
 

http://www.gocekanimalrescue.com/gonullu-olmak/?lang=tr
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Kurtarılan diğer canlardan birkaçı : 
 

  

  
 

65 yavrudan birkaçı! 
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 Tabi kedileri de unutmamak lazım. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı bahar aylarında 
kısırlaştırma yapamadık ve Göcek yavru kedilerle doldu taştı. Aşırı sıcakların bitmesiyle beraber 
kolları sıvadık ve son 3 ayda 250 kedi kısırlaştırıldı. Gönüllülerimize yardımlarından dolayı çok 
teşekkür ederiz. Ve tabi ki vaz geçmeden kedilerimizi destekleyen sevgili Eleanor Walls’a 
müteşekkiriz. 
 

   
 

 Yaptığımız her güzel iş, başardığımız her şey sizlerin yardımlarınız sayesinde. Desteğiniz 
olmadan var olmamız imkansız. Lütfen unutmayın, karnı doyan her canda sizin payınız var 
 
Destek vermek için:    
 

- Lütfen bağış yapın. 
Banka havalesi 
Paypal – helpgocekstrays2@gmail.com 
 

mailto:helpgocekstrays2@gmail.com
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- Bir köpeğin ya da eşeklerimizden birinin sponsor olun. Ayda 10, yılda 100.-EUR’ya 
bir köpeğe, ayda 20, yılda 200.-EUR’ya bir eşeğe sponsor olabilirsiniz. Bir canlıyı 
evlat edinmek bizce sevdikleriniz için de en güzel hediye. Detaylar için lütfen bizi 
arayın. 

- Eğer bu bölgede yaşıyorsanız Fethiye Kent Veteriner Kliniği’ne ya da Göcek 
Veteriner Kliniği’ne direk bağış yapabilirsiniz. Onlar gerekeni yapacaktır.  

- Göcek Veterinerlik’ten ve Acıbadem Pet Shop’tan derneğimiz için mama satın 
alabilirsiniz. Size zahmet vermeden bize ulaştırırlar. 

- Gönüllü olabilirsiniz. Barınakta veya barınak dışında bize destek vermek için lütfen 
bizi arayın. 

 
Takip eden sayfalarda yuvalarına kavuşan dostlarımızın birkaç fotoğrafı var. Lütfen bakın, 
yüreğiniz ısınacak. Bizim en güçlü motivasyonumuz bu güzel fotoğraflar ve sahiplenmiş binlerce 
köpeğimizle ilgili gelen güzel haberler. Umarız sizi de mutlu eder onları böylesine mutlu ve rahat 
görmek. 
 
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
 
Size ve sevdiklerinize mutlu, sağlıklı ve pandemisiz bir 2021 dileriz.  
 
Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği 
Yonca, Canan, Gulden, Uli, Christine, Grace, Sina, Aylin, Peter and Fergus 
 
www.gocekanimalrescue.com  
 
helpgocekstrays2@gmail.com 
 
      Banka Hesap Bilgilerimiz : 
 

GOCEK DOGA VE HAYVAN DOSTLARI DERNEGI –  
YAPI KREDI BANKASI / Göcek Şubesi  
SWIFT CODE : YAPITRIS  
IBAN NO (TL)          : TR 48 000 6701 0000 000 7230 6138  
IBAN NO (EURO)    : TR 21 000 6701 0000 000 8451 4559  
IBAN NO (GBP)       : TR 43 000 6701 0000 000 8451 4551 
 
Paypal                     : helpgocekstrays2@gmail.com 
 
Ya da   : http://www.gocekanimalrescue.com/donate/ 
 
 

Derneğimizin tek geliri üye aidatları ve bağışlardır. 

 

http://www.gocekanimalrescue.com/
mailto:helpgocekstrays2@gmail.com
mailto:helpgocekstrays2@gmail.com
http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
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“En küçük iyilik en büyük niyetten daha değerlidir.”   Oscar Wilde  
 
Sıcak yuvalarına kavuşan Göcek canlarının fotoğrafları. 
 
Bijou’nun sahiplendikten sonar kaçıp bulunana kadar Hollanda ve Almanya arasındaki 6 ay süren 
macerasını görmek için tıklayın.  
 
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/08/26/barinagimizdan-icinizi-isitacak-cok-mutlu-bir-
hikaye/?lang=tr 
 
Zift içerisine gömülüp kıpırdayamaz haldeyken kurtarılıp yuvasına kavuşan Sevda’nın hikayesi 
için; 
 
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/10/28/sanssiz-bir-kopegin-degisen-kaderi/?lang=tr 
vehttp://www.gocekanimalrescue.com/2020/11/11/sevda-kopegin-daha-da-guzellesen-
sansi/?lang=tr 
 

 

 

 
 

  

http://www.gocekanimalrescue.com/2020/08/26/barinagimizdan-icinizi-isitacak-cok-mutlu-bir-hikaye/?lang=tr
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/08/26/barinagimizdan-icinizi-isitacak-cok-mutlu-bir-hikaye/?lang=tr
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/10/28/sanssiz-bir-kopegin-degisen-kaderi/?lang=tr
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/11/11/sevda-kopegin-daha-da-guzellesen-sansi/?lang=tr
http://www.gocekanimalrescue.com/2020/11/11/sevda-kopegin-daha-da-guzellesen-sansi/?lang=tr
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