
Merhaba, 

Sokak hayvanları konusundaki çalışmalarımız ve önceki bilgilendirme notlarını web sayfamızdan takip 
edebilirsiniz.  https://www.cigdemim.org.tr/?page_id=13579 

Sevgili komşularımız biliyorsunuz bir süredir Şirindere Sokak Köpekleri ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Öncelikle 
düzenli beslemeye sizlerden gelen destekle devam ediyoruz. Ancak destek miktarı biraz azaldı. O nedenle 
sizlerden mama destek hesabımıza katkınızı devam ettirmenizi rica ediyoruz. Şirindere’de kısırlaştırma 
çalışmaları biraz aksadı. Belediye ekiplerinin salgın yüzünden azalan personel sayısı bunda etkin oldu ama 
maalesef bazı komşularımızın belediye nezdinde yaptığı girişimler de bunda etkili oldu. Dernek, muhtarlık ve 
bizim çalıştığımız gönüllüler ile çalışılmasını istemeyen bazı sözde hayvanseverler bizi şikayet etmişler. Bu 
yüzden kısırlaştırma çalışmaları aksadı. Ama sorunu çözdük, en kısa zamanda kısırlaştırma çalışmalarına 
yeniden başlayacağız. Bu sözde hayvansever komşularımız bizi engellemeye devam ettiklerinde konuyu sizlerle 
de paylaşacağız. Bunların yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Her fırsatta bize karşı propaganda 
yapmaya ve bizi engellemeye çalışmaya çalışıyorlar.  

Bizim baştan bugüne çizgimiz aynı. Kısırlaştırmaya hızla devam etmek, düzenli ve temiz besleme yapılmasını 
sağlamak. Bunun dışında bir düşüncemiz olamaz. Bizi engellemeye çalışanlar kısırlaştırmayı istemeyen birkaç 
kişi olmasına rağmen etkileri çok olabiliyor. Bu nedenle sizler 153’e kayıt açarak veya 153@ankara.bel.tr 
adresine mail atarak durumu anlatabilir ve kısırlaştırma çalışmalarının dernek ve muhtarlık ile koordineli bir 
şekilde hızlandırılmasını talep edebilirsiniz. Varsa irtibatta olduğunuz yetkililere de durumu aktarıp destek 
isteyebilirsiniz. 

Havaların düzelmesi ve belediye ekiplerinin çalışmaya başlamasıyla birlikte kısırlaştırma çalışmalarına hız 
vermeye çalışacağız. Bugüne kadar yapılanları görebileceğiniz kısırlaştırma takip çizelgesi aşağıdadır. 

Bu süreçte düzenli besleme yapmaya devam etmek için desteğinizi bekliyoruz. Şirindere bölgesinde düzenli 
besleme için desteklerinize ihtiyacımız var.  

Katkılarınızı aşağıdaki banka hesabına gönderebilirsiniz. Mayıs ayında bağışta bulunanların listesi aşağıdadır. 

Hayvansever dostlarımıza destek olmak, operasyon sonrası hastalık kapma, enfeksiyon oluşma riskini en aza 
indirmek amacıyla,  Derneğimizde şimdilik 1 adet bakım kafesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda hayvanseverlerin 
kendi bölgelerinde bakım ve beslenmelerini sürdürdükleri canlar, kısırlaştırıldıktan sonra hayvanseverlerin 
kendileri tarafından post-operatif bakım için iyileşene kadar derneğimizde ayrılan bölümde kalabilecektir. 
Bununla ilgili olarak Derneğimizin sağlayacağı olanaklar ve hayvanseverlerin sorumluluklarıyla ve başvuruyla 
ilgili olarak H.Fatoş GÜR sorumlu olacaktır. Derneğimize başvurulması halinde, gerekli organizasyon yapılıp, 
işlemlere başlanılabilir. 

Ayrıca 1550.Cadde, Çağdaş Büfe’nin yanında bulunan 7 yavru köpek ile ilgili de size bilgi vermek istiyorum. Bu 
köpeklere bakan bir komşumuz tarafından arandık ve Gökçen hanımla birlikte gidip baktık. Bir tanesi ölmüştü. 
Kalan 6 yavrunun 2’si çok kötü durumdaydı. Başlarında bekleyip bir şey yapmayanları görünce, 6 yavruyu alıp 
özel kliniğe götürdük. Klinikte yer olmadığı için ilaçlarını ve serumlarını alıp Gökşen hanımın bahçeye götürdük. 
Yavrulara parazit zehirlenmesi teşhisi konuldu. İlaç ve serumlarına başlandı ancak ikisi maalesef öldüler. 
Birisinin durumu hala ağır. Diğer ikisi fena durumda değiller. Tedavileri bitince yerlerine bırakılacak.  

Hepinize katkı, destek ve güveniniz için teşekkür ediyoruz. 

HESAP NUMARAMIZ :  Çiğdem, Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği 
 

T.İş Bankası Ankara Çukurambar Şb. 4379 – 0161669 
IBAN :  TR320006400000143790161669 

 
İletişim:  dernek@cigdemim.org.tr   05078685770 
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AYŞE GÜLAY TOKSÖZ HANDAN HAKTANIR
BİLGE KARABULUT HİLAL TÜRKMEN
BİLGE SAY İSLAM CUMHURİYET
CENK BURAY ALTAY LEVENT FİLYOS
EMİNE İFFET ŞAHİN MELODİ PAK
FATMA ALEV AKMAN NURAY ARI
FATMA ELİF ŞEN OYA ÖZDİKMEN
FATMA SERAP ÇINAR ÖZLEM BAŞABAK
FİLİZ KOLCU SERPİL YARKIN
FUNDA ÇELİK ŞERAFETTİN CANAZ
GONCA POLAT YEŞİM AKDOĞAN
GÜLBEN DUMAN ZK

MAYIS AYINDA MAMA DESTEĞİNDE 
BULUNAN KOMŞULARIMIZA TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ

Erkek Dişi Toplam Geliş Tarihi Erkek Dişi Toplam
17.02.2021 Büyükşehir 2 5 7 7.03.2021 2 5 7 ŞİRİNDERE - Gökçen
7.03.2021 Büyükşehir 3 5 8 24.03.2021 3 5 8 ŞİRİNDERE - Gökçen
9.03.2021 Büyükşehir 1 3 4 24.03.2021 0 3 3 Fen Lisesi - Çetin bey ( bir erkek köpek anestezide ölmüş)

18.03.2021 Çankaya 7 7 14 29.03.2021 7 7 14 ODTÜ Ormanı (Yasemin hanım)
10.04.2021 Büyükşehir 2 3 5 30.04.2021 2 3 5 Fen Lisesi - Çetin bey  
30.04.2021 Büyükşehir 1 2 3 13.05.2021 1 2 3 Fen Lisesi - Çetin Bey
16.05.2021 Büyükşehir 2 6 8 Şirindere giriş (Erdem sitesi) ÖZDE hanım.
17.05.2021 Büyükşehir 1 1 19.05.2021 1 1 Fen Lisesi - Tedavi için 153'e verilen köpek

19 31 50  16 25 41TOPLAM

ÇİĞDEM MAHALLESİ SOKAK KÖPEKLERİ KISIRLAŞTIRMA TAKİP ÇİZELGESİ
Tarih Kurum

Alınan köpek sayısı Geri dönen köpek sayısı
Bölge


