
                   Değerli Doğa ve Hayvan Severler, 

Son bültenimizin üzerinden neredeyse yedi ay geçti. 280’in üstünde can dostumuzun sağlıklı, mutlu, karnı 

tok sırtı pek yaşaması için çabalamakla geçen yedi ay. Barınağımızı ayakta tutmak ve hayvan bakma  ve 

sahiplendirmeyle ilgili son derece ağır kanunlara ayak uydurmaya çalışmakla geçen yedi ay. 

Doğa ve Hayvan dernekleri her daim kısıtlı bütçe ve yetersiz gönüllü sayısı ile uğraşır durur; ama bu yıl, 

masraflarımız daha da katlandı ve gelirimiz iyice düştü. 

Mama, ilaç, her türlü malzeme ve petrol fiyatları durmadan yükseliyor.  

- Köpeklerimizi sahiplendirmek iyice zorlaştı ve eskisinden de masraflı hale geldi. Evrak işleri 

inanılmaz detaylandı ve her bir ekstra evrak ekstra masraf.  Uçuş biletleri, gönüllülerin PCR testleri 

gibi yeni harcamalar girdi hayatımıza. 

- Covid kısıtlamalarından dolayı Türkiye’ye çok az gönüllü geliyor dolayısıyla çok az köpeğimiz 

yuvalarına kavuşabiliyor.. 

- Covid kısıtlamalarından dolayı gelen turist sayısı çok düşük dolayısıyla bağış rakamlarımız da çok 

düşük. 

- Covid kısıtlamalarından dolayı iki yıldır etkinlik düzenleyemiyoruz dolayısıyla ek gelirimiz yok. 

- Sahiplenen köpek sayımız önceki senelere nazaran neredeyse yarı yarıya; ama yeni gelen onlarca 

köpeğimiz var, dolayısıyla harcamalarımız arttı. 

Standartlarımızı düşürmeden mümkün olduğunca bize ihtiyacı olan can dostlara 

yetişmeye devam etmek tek amacımız ve desteğiniz olmadan bunu başarmak imkansız. 

Yardım etmek isterseniz  http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr   

adresinden web sayfamızı ziyaret edin lütfen.  

İşte desteklerinizle kurtardığımız birkaç can dostumuz... 

 

 

 

 

 

 
Charlie hayatı boyunca yetersiz beslenmeye maruz 

kaldığı için bacakları eğri kalmış. Bize geldiğinde 
bacaklarını iyileştirmek için vakit artık çok geçti.  

 
Onun için yapabileceğimiz tek şey iyi beslenmesini 

ve acı çekmemesini sağlamak.  
 

Charlie’nin mama ve ilaç masraflarına destek olmak 
isteyebilirsiniz.  

http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr


 
Jazz,, ilk günler... 

 
Jazz, ilk günler... 

 
Jazz, bugün... 

 

 Jazz’ı bulduğumuzda uyuzu vardı, 
parazit, pire, kene her yerini sarmıştı ve 

belli ki uzun süredir açtı. 
 

Haftalar süren bir tedaviden sonra Jazz 
dünya güzeli bir kız haline geldi. 

 
Belki Jazz’in veteriner masraflarına 
katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. 

 

 

2021’in sonuna kadar ülkemizdeki tüm 
köpekler çiplenecek ve kayıt altına 

alınacaklar. 
 

Aileleriyle yaşayan köpekler için 
gerçekten olumlu bir uygulama. Ama 
bizim gibi yüzlerce köpeğe bakan özel 

barınaklar bu işin altından nasıl kalkacak? 
 

Kurtardığımız her köpeğin aşıları ve 
kısırlaşmasını hemen yaptırıyoruz. Şimdi 

bunlara çiplenme de eklenecek. 



 

 

Bu canın yavruyken kulaklarını ve 
kuyruğunu kesmişler sonra da, ne 

yaptıysa artık, çevre yolunun ortasına 
atıp gitmişler.  

 
Adı Kulak, her gün neler yaşadığımızın 

canlı örneği. 
 

Sürekli olarak hasta, sakat, 
istenmeyen ve terk edilen köpek 

ihbarı alıyoruz ve gerçekten yardıma 
ihtiyacımız var... 

 

 

Börtlen. 
 

Börtlen’i ilk gördüğümüzde insanlığımızdan 
utandık. Bir can nasıl bu hale gelebilir? 

Böyle bir uyuz, mantar, pire, kene acısıyla 
nasıl bırakılır? Nasıl bu kadar güçsüz düşer; 
göz göre göre. Tırnaklarının uzunluğundan 
yürüyemez hale nasıl gelir? Gelmiş işte… 

Bedeninde kan kalmamış. Kan testi yapıldı 
hemen; ileri derecede anemi, Leishmania 
var. Bir ay klinikte tedavi gördü. Şimdi çok 
daha güçlü ve barınağa geçti ama tedavisi 

çok uzun süre devam edecek. Sadece 
Leishmania tedavisi binlerce Lira. Ve tabii ki 

kaliteli beslenmesi gerekli.  
Kimse sahiplenmek istemez belki ama 

sponsoru olabilirsiniz... 
 

 

Bir aylık tedavi sonrası Börtlen... 



 

 

Şu an 80 yavru ve genç köpeğimiz var. 
Hepsinin aşıları, iç-dış parazit tedavileri 

yapıldı. Zamanı gelince de 
kısırlaşacaklar, çiplenecekler. Hepsi hala 

yavru maması tüketiyorlar… 
 

Yavruların ve gençlerin yardımına 
koşmak istersiniz belki. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

 



 

Yeni kızımız! Yaşlı, kötü muamele görmüş, 
defalarca doğurtulmuş, bir deri bir kemik, 
uyuzu var, kulaklarında tümör var, var da 
var... Ama elbette onu iyileştireceğiz. Çok 
tatlı bir kız ve en iyi şekilde bakılmaya 
hakkı var.  
 
Belki onunla ilgilenmek, tedavisine katkıda 
bulunmak istersiniz… 

 

 

 

 

 
 

 



Tabi hepsinin hikayesi - terk edilmek başlı başına berbat bir hikaye de olsa – yukarıdaki 

canlar kadar dramatik olmayabiliyor. Bu yılın ilk yarısında 45 tane yeni dostumuz katılmış 

aramıza. Her birine koşulsuz kucak açıyor, her birini ayrı seviyor ve dertlerine derman 

olmaya çalışıyoruz; ama barınak barınaktır, her birinin gerçek bir aileye ihtiyacı var.  

  
 

 

 

 
 

  



 
Güzel barınağımız ve karşılama komitesi! 

 

 
Gece süitleri! 

 
Depomuzun tamir tadilatlı son hali. 

 
 
 

Can dostlarımızı mümkün olan en iyi 
koşullarda tutmamız için barınağımıza 
sürekli bakım yaptırmak zorundayız.  

 
Bu da asla bitmeyen işlerden… bakım, 

onarım, yenilemeler, yeni yataklar, yeni 
üniteler, yeni kulübeler, temizlik için 

malzemeler ve deterjanlar, jeneratör - 
bakımı ve mazotu, temiz su ve içme 

suyu sağlamak gibi onlarca iş. 
 

 
Bahar temizliği. 

 
Ne zaman tamir, ekleme, çıkarma ve tadilat olsa 

imdadımıza koşan Macit Usta ve ekibi... 

 



Elbette pamuk patili kedilerimizi de unutmuyoruz asla. Sokak kedilerinin beslenme, kısırlaşma ve 

tedavilerini de yaptırıyoruz. İlk altı ay 150’den fazla kedi kısırlaştırması yapıldı. 

  
 

 
Tedavinin sonları… 

 
 

 
 

Flora (aslında erkek kendileri) kulağının 
üstünde kocaman bir tümörle epey bir 

koşturdu bizi peşinden, çok akıllı beyefendi. 
Yakaladık en sonunda ve 5 hafta süren bir 
klinik yatışından sonra ona gözü gibi bakan 

Flora Restoran’a döndü.  
 

Tabi gözümüz üstünde zira tümör tekrar 
büyüyebilir. 

 
Ben kediciyim diyenler belki Flora’ya 

yardımcı olmak ister. 
 

 

 

 



Unutmadan kanatlarımız altındaki 4 eşeğimizden de bahis edelim. Buralarda (çok sık) sokağa terk edilen 

eşekler için bir bakımevi vs yok. Yollarda perişan halde çıkıveriyorlar karşınıza. Çok nadir de olsa sahiplerini 

buluyor ve kayıp olduklarını anlayıp Derin bir nefes alıyoruz ama bu 4 arkadaş bizimle artık. 

Bu canlar senede yaklaşık 50 balya saman, 50 balya yonca tüketiyor.  

Belki saman ve yonca masraflarına destek vermek istersiniz.  

Belki eşeklerden birinin sponsoru olursunuz, kim bilir? 

 

 
Fleur 

 
Lulu, Fleur’un kızı 

 
Karakacan 

 
Joker 

 

Gördüğünüz gibi yine ve eskisinden daha da fazla yardımlarınıza ihtiyacımız var.  

Yardım için lütfen web sitemizi ziyaret edin http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-

sponsor/?lang=tr 

Banka hesap detaylarımız : 

GOCEK DOGA VE HAYVAN DOSTLARI DERNEGI –  
YAPI KREDI BANKASI / Göcek Şubesi / Türkiye  
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 

 

Ayrıca : http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr  

 

Derneğimiz devletten veya kurumlardan herhangi bir yardım almamaktadır, 

tüm gelirimiz bağışlar ve üye aidatlarıdır. 

 

Bize ve patililere zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkürler. 

 

Gulden, Yonca, Canan, Uli, Sina, Aylin, Grace, Peter, Fergus and Christine 
 
http://www.gocekanimalrescue.com/bize-ulasin/?lang=tr  
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