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Yönetim Kurulu
Başkanı’nın Mesajı

E

n Az Gelişmiş Ülkelerde sosyal ve ekonomik yaşamda
sürdürülebilir projeler başlatmak ve geliştirmek amacıyla
çıktığımız yolculukta, gerçekleştirdiğimiz projelerle
Gambiya’da 200,000’den fazla insanın yaşamına dokunmayı
başardık.
Hiçbir ideolojik veya etnik ayrımcılık yapmaksızın, aynı gezegende
yaşadığımız insanların yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla
başladığımız projeler ilerlemekte. 2014 yılında küçükbaş hayvancılık ve
içme suyu kuyularının yapımına daha çok önem verdik. Hayvancılık
projelerimizden yararlanan aile sayısı 900’e yaklaştı. 7 adet içme suyu
kuyusu tamamlandı, UNDP ve TİKA kaynaklarıyla sağlanan desteklerle
15 ayrı köyde daha yeni kuyuların yapımına başlandı. Gerçekleşen ve
başladığımız diğer projelerle ilgili bilgileri bu raporda bulacaksınız.
Gönüllü destekçilerimizin katkılarıyla, çalışmalarımızı, özellikle ALL
Dergisi’nin destekleriyle sosyal medyada ve yazılı medyada biraz daha
fazla duyurma olanağı bulduk.
2015 yılı için en önemli konularımız:
** En az gelişmiş başka ülkelere yönelmek için farklı ülkelerde işbirliği
yapabileceğimiz güvenilir sivil kuruluş arayışlarımız devam ediyor.
Sizlerin de bu konuyla ilgili yönlendirmeniz olursa seviniriz.
** Üye sayımızın artmasını istiyoruz.
** Derneğimizin projelerine destek verecek yeni kurum ve bireylerin de
eklenmesine yönelik arayış içindeyiz.
Küçük desteklerle daha büyük projelere başlayarak çalışmalarımızı
yaygınlaştırabileceğimiz; açlığın, susuzluğun ve yoksulluğun azalmasına
katkı sağlayabileceğimiz bir yıl olması dileklerimle.

Ibrahim Betil
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Hakkında

S

EN DE GEL, ulusal ve uluslararası düzeyde sınır
tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve
sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla, yoksullukla
mücadele ederek, istihdam yaratarak, kadınların ve gençlerin
gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal ve uluslararası alanda
sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,
Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “En
Az Gelişmiş Ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri
hayata geçirmek amacıyla kuruldu.
SEN DE GEL’in kuruluşunu tetikleyen tohum, Eylül 2011’de atıldı.
İnternet üzerinde yaptığı araştırma sırasında Türkiye’deki başarılı
sosyal yardım projelerinden etkilenen iki Gambiya STK temsilcisi
kişisel inisiyatifle Eylül 2011’de İbrahim Betil’i ofisinde ziyaret
etmek üzere Gambiya’dan İstanbul’a geldi. Yaptıkları toplantıda,
Gambiya’daki dezavantajlı sosyal ve ekonomik koşulları İbrahim
Betil ile paylaştılar. Bunun üzerine Betil, hem ülkenin şartlarının
hem de sivil kuruluşu yerinde gözlemlemek üzere Kasım 2011’de bir
haftalığına Gambiya’ya gitti. Bu ziyaretin ardından Betil, duyarlı ve
istekli gönüllülerle birlikte öncelikle Gambiya’dan başlayarak sosyal
ve ekonomik yaşamın gelişimine destek amaçlı, kar amacı gütmeyen
bir sivil toplum kuruluşu oluşturmaya karar verdi. Böylece, hem
yerel hem de uluslararası bir odağa sahip olacak aynı zamanda En Az
Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) yardım konusunda daha aktif olabilecek
bir sivil inisiyatif Şubat 2012’de doğmuş oldu.

Projelerimizle özellikle çocukların
hayatlarına güzellikler katmayı hedefliyoruz.
Çünkü bir çocuk güler ve değişim başlar...
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Amaçlar

Batı Afrika’da kadın
olmak, yoklukla
mücadele etmek
demek. Hayvancılık
projelerimiz ile
ailelere gelir
sağlamak en önemli
faaliyetlerimizden.

Y

erel, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü toplumsal duyarlılık
projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi kapsamında sosyal
yardım projeleri, insanların ekonomik ve sosyal gelişimlerine
yönelik destek projeleri ve toplumsal duyarlılık kapsamında
benzer başka projeler hazırlamak, hazırlanmasına destek vermek ve
uygulamak,
******
Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme
ve araştırmalar yapmak,
******
Gençleri, kadınları mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları
oluşturmak,
******
Toplumun her kesiminde çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve bağlı
kuruluşları, Bakanlıklar, Resmi Kurumlar, Uluslararası kuruluşlar, sivil
toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak eğitime, sosyal ve ekonomik
gelişime ve kültür yaşamına, toplumsal gelişime katkıda bulunmak
amacıyla projelere destek sağlamak,
******
Hak eden gençlere burs yardımları, iş yapma becerilerini geliştirmek için
eğitim ve staj olanakları sağlamak,
******
Gençleri ve kadınları girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi
programları uygulamak,
******
Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı yapmaktır.
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Yollarda size fıstık ya
da muz satmak isteyen
çocuklara rastlıyorsunuz...
Eğitimin her aşaması
paralı olan ülkede
ailelerin çocuklarını okula
gönderebilmeleri için gelire
ihtiyaçları var.
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Gambiya
Hakkında
Kısa Bilgiler
Neden Gambiya?

T

üm insanların doğuştan hür ve eşit olduğunu
söyleyen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
10 Aralık 1948’de ilan edilmişti, yani tam
66 yıl önce. Ama insan hakları Afrika’da, bugün
hala yoksulluğun ve açlığın ortasında kıvranan
milyonlarca insan için söylenen parıltılı sözlerden, iyi
niyet ifadelerinden ileri gidemiyor. Bu coğrafyanın
gerçekleri; Afrika’da açlıktan ölen on binlerce çocuğun
varlığı, insanların su bulma çabası, yılda bir kere et
yiyebilmek için edilen dualar... Doğan her bebeğin
gerçekten eşit olabileceği günleri görmek dileğiyle
çalışmaya devam edeceğiz.

Özellikle köylerde hayat ilkel koşullarla
sürüyor. Temiz su, hayatta kalabilmek ve
temizlik için en önemli ihtiyaç.
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aklaşık 1.7 milyon nüfusuyla Afrika kıtasının en küçük
ülkesi. Yüzyıllarca sömürülen ülke, dış güçler tarafından
Gambiya Nehri üzerinde bir koloni kurulmasında ve
bu koloninin devam ettirilmesinde kilit faktör olan köle
ticareti nedeniyle birçok diğer Batı Afrika ulusu ile ortak tarihsel
köklere sahip. 1965’te bağımsızlığını kazandıktan sonra göreli bir
siyasi istikrar tesis edilmiş olsa da, ülke hala dünyanın en yoksul
ülkeleri arasında: 186 ülke içinde 165. sırada yer alıyor.
******
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından En Az Gelişmiş Ülkeler
(EAGÜ) olarak tanımlı.
******
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
hazırlanan 2011 İnsani Gelişme Raporu’na göre ülke nüfusunun
yaklaşık üçte biri günlük 1,25 USD olan uluslararası yoksulluk
sınırının altında yaşıyor.
******
Nüfusun %96’sı Müslüman, %50’si 18 yaşın altında, okuryazarlık
oranı %46,5, ilkokula kayıt oranı %79, ortaöğretime kayıt oranı
%33. Ana istihdam ve gıda kaynağı tarım.
******
Nüfusun %70’den fazlası hayvan yetiştiriciliği ve yer fıstığı ekimi
dâhil çiftçilikle uğraşıyor. Balıkçılık önemli bir geçim kaynağı.
******
Yer fıstığı üretimindeki azalma, hem kırsal hane halkı gelirini
olumsuz etkiliyor hem de köyden kente göçü hızlandırıyor.
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YÖNETİM ORGANLARI
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: İbrahim Betil
Başkan Yardımcısı: Aziz Akgül
Sekreter: Mehmet Arda
Sayman: Derya Sel Bozkurt
Üye: Aslı Ayşen Aydın
Üye: Kerim Urallı

DALASİ ÜZERİNDE GÜLÜMSEYEN YÜZLER:

Para birimlerinin üzerindeki
tüm resimlerde “gülümseyen
yüzler” olması, yoksul insanların
umudunu, beklentisini, en temel
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
az da olsa paranın bir “umut”
olduğunu ifade eder gibi.
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Gambiya doğal kaynaklar açısından zengin
olmayan bir ülke. Gambiya ekonomisi,
tarım ve turizm sektörlerinden elde ettiği
gelirlere dayanıyor. Gayri Safi Yurt İçi Milli
Hasılası 1,1 milyar ABD Doları olan ülkede
kişi başına yıllık gelir 550 ABD Doları
civarında. BM Kalkınma Programı’nın
(UNDP) verilerine göre, 2012 yılı İnsani
Kalkınma Endeksi sıralamasında Gambiya,
186 ülke arasından 165’inci sırada.
Yani Gambiya, düşük İnsani Kalkınma
Endeksi’ne sahip 45 ülke içinde yer
alıyor. Dalasi ya da tam ismiyle Gambiya
Dalasisi, 1971’den beri Gambiya’da
kullanılan resmî para birimi.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Üye: Selda Şerifsoy Çakar
Üye: Kaddafi Bozkurt
Üye: Samir Bayraktar
Üye: Tuğba Jabban
Üye: Ceren Kalı

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
Üye: Mutlu Şen
Üye: Emir Kanpulat
Üye: Bike Geçkinli
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Üye: Elif Derman
Üye: Çiğdem Oker
Üye: Meliha Sunay
Devam eden projelerin yerinde gözlemlenmesi ve şeffaf raporlama için
yerel koordinatörlere eşlik etmek üzere Türkiye’den de gönüllü proje
koordinatörleri Gambiya’da görev yapıyor.
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2014 PROJELERİ
SU KUYUSU PROJELERİ
Tamamlanan 7 kuyu projesinden faydalanan köyler ve nüfusları: Dasilameh Köyü(1.500 kişi),
Wurokan ve Dumbuto Köyü (3.500 kişi), Pirang Köyü (10.000 kişi), Soma New Town Köyü(1.000
kişi), Kwinela Fula Kunda Köyü(1.000 kişi), Kanjibat Köyü(200 kişi). UNDP ile 7 adet su kuyusu ve
TİKA ile 8 su kuyusunun yapımına devam ediliyor.
MELAHAT SÖĞÜTLÜ ANISINA...
Uzun yıllara dayanan profesyonel iş tecrübesi ile derneğimize kaynak geliştirme konusunda gönüllü
olarak büyük katkılarda bulunan Sevgili Melahat Söğütlü’yü 2014 yılında ani bir şekilde kaybettik.
Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle adına yaptırılan kuyular Wurokan ve Dumbuto’daki insanlara
yaşam kaynağı olmaya devam ediyor.

Gambiya’da Cemiyetül
Hayr Relief Organisation
ile ortak ofisimize gelen
dilekçelerde genelde
su kuyusu ve küçükbaş
hayvan istekleri var.
Çevrede yaşayan insan
sayısına, ihtiyaç durumuna
göre belirlediğimiz
köylerde başlayan inşaatın
her aşaması şenliklerle
kutlanıyor.

Sevgili Melahat
Söğütlü adına yapılan
bu bahçede kadınlar
çalışıyor. Elde ettikleri
ürünlerle hem ailelerini
doyuruyorlar, hem de
bir bölümü pazarda
satarak gelir sağlıyorlar.
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2014 PROJELERİ
HAYVANCILIK PROJESİ
Kuruluşumuzdan 2014 yılı sonuna kadar 2.086 hayvanımız oldu. 1.968 tanesi yerel yönetimlere
bırakıldı. Danone ile 100 yeni küçükbaş hayvan aldık.
******
EĞİTİM ATÖLYELERİ
Brikama Köyü’nde 50’nin üzerinde gencin katıldığı 8 atölye oluşturduk.
******
ÇOK FONKSİYONLU DEĞİRMEN PROJESİ
İsminin açıklanmasını istemeyen bir destekçimizin derneğimize sağladığı kaynakla aldığımız hem
pirinç hem darı öğütebilen çok fonksiyonlu değirmenimiz West Coast Region’daki (Batı Kıyısı Bölgesi)
Foni Bölgesinin Kanwally Köyü’nde çalışmaya başladı. Kanwally Değirmeni sadece Kanwally Köyü’ne
değil bu köyün çevresindeki yerleşim bölgelerine de katkı sağlıyor.
******
YUNUS RONA ATÖLYELERİ
Sen De Gel’in çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek vermek için Gambia’ya gelen genç arkadaşımız
Yunus Rona, Brikama ve Soma’daki öğrencilere 2 haftalık çizim atölyesi gerçekleştirdi.
******
SOĞUTMA ÜNİTESİ PROJESİ
Bureng Köyü’nde 1 adet Solar Soğutma Ünitesi, 2 büyük buzdolabı ile kullanılmaya başlandı.

Değirmen olmayınca
kadınlar ürünlerini
elleriyle öğütmek
zorunda kalıyorlar.
Değirmen projemiz
ile Kanwally Köyü’nün
çevresinde yaşayan
pekçok kadın hem daha
az yoruluyor hem de
zamandan kazanıyor.
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2014 PROJELERİ

TAVUK ÇİFTLİĞİ PROJESİ
15 köyde (Soma Sateebaa, Kwenalla Sansankono, Dumbuto, Tankular, Jalokoto, Bulock Santanba,
Bullock Village, Faraba Bantang, Busumbala Medina, Kuntuar, Soma, Kubariko, Kembujeh Nema,
Yundum, Kanikunda) tavuk çiftlikleri kurduk.
******
EĞİTİME DESTEK PROJESİ
Adapazarı Enka Okulu 8. sınıf öğrencilerinden oluşan Gökkuşağı Toplum Hizmeti Kulübü,
okullarında düzenledikleri İkinci El Kermes’ten elde ettikleri geliri, Gambiya’da yeni bir tavuk çiftliği
kurulması için bağış yaptılar. Kulüp öğrencileri ilk olarak 2013 yılında başlattıkları İkinci El Kermes
etkinliğinden topladıkları geliri yine derneğimize bağışlayarak Gambiya’da 15 adet küçükbaş hayvan
alınmasını sağladılar.
******
COCA COLA PROJELERİ
Coca Cola Foundation tarafından sağlanan kaynak ile su kuyusu, pirinç değirmeni ve soğutma sistemi
projeleri 2014’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirildi. Gambiya’nın en kurak alanlarından birinde yer alan
Dasilameh Köyü ile komşusu Felengkoto’da yaşayan 3.500’e yakın insan artık temiz suya çok daha
kolay ulaşıyor. Brikama Ba ve Tankular köyünde pirinç değirmenine kavuşan kadınlar hem kendilerine
hem de çocuklarına zaman ayırarak yaşamlarında nitelikli bir değişim gerçekleştirilmiş oluyor. Hiç
elektriği olmayan Bureng Bölgesi’ndeki 500 TL’lik derin dondurucu ve 1 adet stand tipi 260 lt’lik buz
üreticisinden oluşan soğutma sistemi 2.000’den fazla insanın geçim kaynağına destek olacak.

Su ve hayvancılık
projelerimiz sadece
kadınların değil
çocukların da hayatlarını
değiştiriyor. Aileler
baktıkları hayvanlardan
maddi kazanç elde
edip çocuklarını okula
gönderebiliyorlar.
Böylece yüzler gülüyor.
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2014 TOPLANTILARI
MANSOKONKO BÖLGE KONSEYİ YILLIK TOPLANTISI
Mansakonko Bölge Konseyi’nin yıllık bütçe ve strateji toplantısına Sen De Gel olarak biz de
davetliydik. Konsey üyeleri ve çeşitli resmi departmanların katılımıyla gerçekleştirilen 2014 yılı bölge
toplantısının diğer yıllardan farkı ilk kez kapılarını bir sivil toplum kuruluşuna açması oldu.
******
GAMBİYA SU KAYNAKLARI TOPLANTISI
Faaliyete geçen içme suyu kuyuları ve inşaatı devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde
bulunmak üzere Gambiya Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanlığı’na bağlı Su Kaynakları
Departmanı’nda Aralık 2014’te bir toplantı gerçekleştirdik.
******
SOSYAL BEN ZİYARETİ
Bahçeşehir Üniversitesi’nde SosyalBen adıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren 8
genç arkadaşımız, çocuklara sanat, bilim ve eğitim atölyeleri düzenlemek üzere Ocak ayında
Gambiya’daydı.
******
TÜRK-GAMBİYA İŞ FORUMU
Gambiya Cumhurbaşkanı Sayın Yahya Jammeh’in Türkiye’ye düzenledikleri resmi ziyaret vesilesiyle
Türk-Gambiya İş Konseyi tarafından, 12 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da “Türkiye-Gambiya İş
Forumu”gerçekleşti. Türk-Gambiya İş Konseyi Başkanı ve Derneğimizin Denetim Kurulu Üyesi Emir
Kanpulat iki ülke arasındaki resmi ziyaretler sayesinde karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasının
iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri de ilerlettiğini belirtti.
******
BRİKAMA TOPLANTISI
Projelerimizden yararlanan yerel halk ile çeşitli toplantılar düzenleyerek sahadan geri bildirim
almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, Brikama’da yaptığımız çalışmanın 20 Mayıs’taki katılımcıları
Jarra Soma çevresindeki yararlanıcılarımızla idi. Projelerimizle ilgili kendilerinden beklentilerimiz,
yerelde yürütmeye çalıştığımız sistem ve bu projeleri hep birlikte nasıl büyütebileceğimizi sürekli
paylaşımlarla daha sağlıklı kılmaya özen gösteriyoruz.
******
ACTION AID
Gambiya’da yoksullukla mücadele için uluslararası kalkınma ve insan hakları kuruluşu Action
Aid International ile ortaklık oluşturma görüşmelerini 5 Temmuz’da imzaladığımız anlaşmayla
sonuçlandırdık.
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Projelerimizi gerçekleştirebilmek
için Cemiyetül Hayr Relief
Organisation ile işbirliğimiz
devam ediyor. Bölgedeki yerel
yönetimlerle de yakın temas
halindeyiz. Derneğimiz artık
Gambiya’da tanınıyor ve pekçok
organizasyona davet ediliyor.
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Gerçek Hayat

200 bin’den fazla insana ulaştık

TUNCAY BOZKURT Proje Koordinatörü

G
Projelerimiz Gambiya’daki 200’den fazla köyde etkili oluyor.
Burada her köyün nüfusu ortalama 1,000. Derneğimizin
kuruluşundan bu yana geçen 2,5 yıllık süre içinde, başta
TİKA, Coca-Cola Foundation, Ekrem Kayalı -MOGUL Tekstil,
isminin açıklanmasını istemeyen iki değerli hayırsever olmak
üzere toplam 55 kurum, 155 birey ve 262 üyeden aldığımız
desteklerle sağlanan nakdi kaynak tutarı 405.000 ABD
Doları oldu. Yaratılan bu kaynakla 200.000’den fazla insanın
yaşamına dokunmayı başardık.

Yaptığımız tanıtım toplantılarında, çeşitli kurumların çalışanlarına yapılan
sunumlarında derneğimiz çalışmalarını ve projelerini tanıtmaya başladık.
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ambiya’ya geleli bir yılı aşkın bir
zaman oldu. Sayısız köyde bulunup,
on binlerce kilometre yol yaptım,
binlerce çocuğun elini tutup, belki
yüzlercesiyle oyunlar oynadım.
Ama bir iki gün önce tanışamadığım, tanışma
cesareti bile gösteremediğim bu kız çocuğu
hayatımda belki de hiç bir şeyin dokunamayacağı
kadar dokundu ruhuma, gururumu, kibrimi kırdı.
Yüreğime attığı kesikten akan kan hiç durmadı,
bundan sonra durur mu onu da bilmiyorum. Biriki gün önce Central River Region’da Niamina
bölgesine bağlı Dankunku Fula Kunda köyünde
utanarak çektim fotoğrafını o hiç istifini bozmadan
gözlerini bana dikmiş dururken.
Arkasındaki kırmızı toprakta TİKA’nın desteğiyle
su arıyor, kuyu inşaatını sürdürüyor. Köyün
kadınları ve gençleriyle beraber gülüp neşeyle
sohbet ediyorduk, köyün uzun boylu kadınlarına
takılıyor, boylarının neden bu kadar uzun
olduğunu soruyordum bu sorunun onları ne kadar
eğlendireceğini bilerek. Kadınlar kendi aralarında
yer fıstığı toplamış, her evin mahsulünden
verdikleri bir tutam yer fıstığıyla dolan çuval
bize bu mutlu günün teşekkür hediyesi olarak
sunuluyordu. Ta ki bir anda o karşıma çıkana
kadar. Çevremizdeki çocuklardan çok farklıydı,
kimin kızıydı, onu bile soramadım. İsmini zaten
soramazdım bu ateş gibi gözlerin sahibine. Duruşu
beni çok incitti, cesaretimi toplayıp yanağını
sevecek oldum, yarım kaldı dokunuşum... Onu da
güldürüp neşemize ortak etmekti niyetim, ama

olmadı hiç tepki vermedi. Sadece baktı bana, tıpkı
bu fotoğrafta hepinize baktığı gibi...
Elbiseleri, yüzü, saçları toprakla bütünleşmişti, ya
da bir çoğumuzun tanımlayacağı tabirle toz toprak
içindeydi. Elini beline koyup bana bakıyordu,
benim çok çabuk vazgeçtiğim onu neşelendirme
hamlelerim tuhaftır ki kimsenin ilgisini çekmedi.
Etrafımda olan diğer çocuklar da onunla
ilgilenmiyorlardı o ise sanki Afrika’nın topraktan
fırlayan ruhu gibi bana bakıyordu. Çıkardığı hiç bir
sesi duymadım, adını soramadım, sarılamadım,
öpüp kucağıma alamadım. Çünkü o toprağın kızı
Afrika’nın ruhuydu; o bana, bize bu bakışlarla
bambaşka bir şey anlatıyordu.
Ara ara telefonumdan açıp bakıyorum fotoğrafına
kısa bir an, tam boğazım düğümlenirken panikle
kapatıyorum ve unutmaya çalışıyorum. Bu böyle
devam ediyor bir kaç gündür. Toprak kız bana ve
bize, “Bu yaptıklarınız yetmez adaleti sağlamak
için,” diyordu, yüreğime dokunan sesinden değil de
yüreğinden işittiğim o eşsiz yankı bundan başka bir
şey değildi. “Bunlar yetmez ve siz gerekeni yapana
kadar ben size böyle bakmaya devam edeceğim
varsa vicdanınız ve insanlığınız bakarsınız
gözlerimin içine dosdoğru kaçırmadan gözlerinizi.”
O güldüğü zaman dünya nasıl güzel bir yer
olacak biliyor musunuz? Biz bunun mücadelesini
veriyoruz, bunun için kanıyor yüreklerimiz.
İnsanlığın vicdanı olma yolunda ilerleyen Sen De
Gel’e güç verdiğiniz müddetçe bizler başka bir
dünyanın mümkün olduğunu göstermeye devam
edeceğiz. Gambiya’dan hüzün, sevgi ve umutla...
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2015’TE DESTEK BEKLEYEN PROJELER
JALOKOTO FIRIN İNŞASI
Bölgede fırın olmaması nedeniyle çok sayıda küçük işletme ekmek ihtiyacını Brikama’dan karşılıyor
ve bu nedenle ulaşım maliyeti ekmek fiyatlarına yansıtılıyor. Bölgedeki bir yararlanıcımızdan gelen
mikro kredi talebi karşılanabilirse 10 kişiye doğrudan iş imkanı yaratmış ve yaklaşık 6,000 insanın
beslenmesine katkı sağlanmış olacak.
SOMA SCOUTS SKILL CENTER DESTEK PROJESİ
Soma kasabasında yaklaşık 120 kursiyeri olan halk eğitim merkezi katılımcılarının %90’ı kadın. Kursun
ardından ürettikleriyle aile gelirine katkıda bulunacak kadınlar, dikiş malzemeleri, batik boyama
araçları ve hammaddeleri, nakış malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için destek talep ediyor.
DEĞİRMEN PROJELERİ
Gambiya’da temel iki zirai besin maddesi var. Bunlardan birisi pirinç diğeri ise darı. Gambiya’da
1000’in üzerindeki köyün çok azında bu ürünlerin öğütülmesine yönelik değirmen makineleri var.
Ürünler hasattan sofraya kadar çoğu zaman kadınların el emeğiyle ya da belirli merkezlerde bulunan
değirmenlere götürülerek ücret karşılığında işleniyor. Köylerde yaşanan elektrik problemlerinden
dolayı elektriğe bağımlı çalışan makineler ise genellikle atıl durumda kalıyor. Sen De Gel olarak bu
çok temel yaşamsal ihtiyacı tespit edip köylere kendinden jeneratörlü dizel yakıtla çalışan değirmenler
sağlamaya başladık. Şu ana kadar 8 adet değirmeni köy topluluklarına veya köylerde kurulu olan
yerel derneklere teslim ettik. Bunlardan Foni bölgesine en son sağladığımız değirmen hariç diğerleri
tek bir amaca yönelik yani ya pirinç ya da darı öğütebilen makineler. Bu makineleri sağladığımız
yerlerden diğer ikinci temel besin maddesine yönelik de talepler devam edince bu iki fonksiyonu
yerine getirebilecek yani özel aksamlarla hem pirinç hem de darı öğütebilecek makine arayışına girdik
ve nihayetinde Foni bölgesindeki Kanwally Köyü’ne çok fonksiyonlu ilk değirmenimizi sağlamış
olduk. Daha önce tek amaca yönelik satın alımını gerçekleştirdiğimiz makine ile neredeyse aynı fiyata
halkın temel besin maddelerinin tümüne yönelik işlev görebilen teknik özelliklerde makine alımı
yapma imkanına sahibiz. Etkilediği çevre bölgeler de düşünüldüğünde 26 köye bu makinelerden
ulaştırıldığında yaklaşık 55.000 insanın yaşamı kolaylaştırılmış olacak.
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HAYVANCILIK PROJESİ
Gambiya’da yaklaşık 2 senedir yürüttüğümüz hayvancılık projemiz kapsamında 90 köyde 700’den
fazla aileye sağladığımız yaklaşık 2.000 küçükbaş (koyun ve keçi) hayvanımız var. Ailelere 3 yıl
satmama ve her doğan iki yavrudan birini başka bir aileye verme koşuluyla dağıttığımız küçükbaş
hayvancılık projemizi tüm Gambiya’ya yaymak istiyoruz. Tüm süreci yerel yöneticiler ve maaşlı
yerel koordinatörlerimiz aracılığıyla takip ediyor, dağıtımlardan önce ve 3’er aylık dönemlerde
hayvanlarımızın aşılamasını yapıyoruz.
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN SOĞUTUCU PROJELERİ
Gambiya’nın büyük şehirler dışında kalan bölgelerinin en temel sorunlarından biri elektrik. Daha önce
Bureng’de kurarak Village Development Committe’nin işletmesine devrettiğimiz Solar Enerji projelerini
yaygınlaştırmak gıdaların korunmasından eğitime kadar her açıdan kritik önem taşıyor. Etkilediği
çevre bölgeler de düşünüldüğünde 12 köye bu sistem kurulduğunda yaklaşık 33.000 insanın yaşamı
kolaylaştırılmış olacak.
KUYU PROJELERİ
Gambiya’nın diğer bir önemli sorunu içilebilir su kaynaklarına ulaşım. Her bir kuyunun maliyeti
derinliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunu köy topluluklarının yardım almadan karşılaması
imkansız. Etkilediği çevre bölgeler de düşünüldüğünde 24 köyde açılacak kuyu ile yaklaşık 20.000 insan
içilebilir su kaynağına ulaşmış olacak.
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MALİ TABLOLAR

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

						CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
						31 Aralık 2014		31 Aralık 2013
VARLIKLAR			
Nakit ve nakit benzerleri IV			
26,156			
139,701
Verilen avanslar V				69,694			1,988
Dönen Varlıklar
			95,850			141,689
		
TOPLAM VARLIKLAR
		95,850			141,689
KAYNAKLAR
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler
75			
287
Kısa Vadeli Yükümlülükler
		
75			
287
				
Geçmiş yıllar gelirleri				141,402		11,798
Cari dönem net gelir (açığı)/fazlası 		
(45,627)		
129,604
Özkaynaklar 				95,775			141,402
				
TOPLAM KAYNAKLAR
		95,850			141,689
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					CARİ DÖNEM
ÖNCEKI DÖNEM
					31 Aralık 2014		31 Aralık 2013
Bağış ve yardımlar VI			
319,618		
330,468
Yıllık üyelik aidatı			20,113			22,445
Diğer gelirler				8,613			4,195
Faaliyet Gelirleri
		
348,344		
357,108
			
Amaca yönelik giderler VII
(388,799)
(224,683)
Kira giderleri		
		
(1,500) 		
(1,500)
Diğer giderler				(3,672)			(1,321)
Faaliyet Giderleri
		
(393,971)		
			
Diğer Faaliyetlerden Olağan Karlar /
-- 		
(Zararlar), net
Faaliyet Karı / (Zararı)
			
Dönem Net Karı / (Zararı)

(227,504)
--

(45,627)		

129,604

(45,627)		

129,604
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’ne:
GİRİŞ
Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek
Derneği’nin (“Dernek”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve
ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu
ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş
bulunuyoruz.
FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ OLARAK VAKIF YÖNETİMİNİN
SORUMLULUĞU
Vakıf yönetimi finansal tabloların, finansal tablo dipnotu III’de belirtilen
muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya
hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli
iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini,
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun
muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN SORUMLULUĞU
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal
tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası
Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar,
etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar
ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız
denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden
ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini
de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu
risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde

bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, Vakıf yönetimi tarafından hazırlanan
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Vakıf yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının,
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Sosyal ve Ekonomik Yaşamda
Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği’nin 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet
sonuçlarını, finansal tablo dipnotu III’de belirtilen muhasebe politikalarına
uygun olarak doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
DİĞER HUSUS
Dernek’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının
denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve söz konusu
bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 8 Nisan 2014 tarihli bağımsız
denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.
SONUCU ETKİLEMEYEN, DİKKAT ÇEKİLMEK İSTENEN
HUSUSLAR
Raporumuzu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi
gerekli görülmüştür:
Dernek tarafından uygulanan muhasebe ve raporlama standartları, diğer
ülkelerde kabul edilen standartlardan ve Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’ndan (UFRS) farklılıklar içermekte olup, bu farklar ilişikteki
finansal tablolara yansıtılmamıştır. Bu nedenle ilişikteki finansal tablolar,
Dernek’in finansal pozisyonunu ve faaliyet sonuçlarını, bu finansal tabloları
kullanacak olan kişilerin bulunduğu ülkelerdeki genel kabul görmüş muhasebe
sistemlerine veya UFRS’ye uygun olarak düzenlenmediği hususu dikkate
alınmak üzere sunulmuştur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1:

Murat Alsan, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative
2 Mart 2015 İstanbul, Türkiye
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“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit
doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı
kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.”
27

Tarih: ___/___/2014

Sosyal ve Ekonomik yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Support for Improvement in Social and Economic Living

DESTEKÇİLER

ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ (DERNEK ÜYE BİLGİLERİ):
Adı, Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Yılı ve Yeri:
Anne Adı:
Baba Adı:
Cinsiyeti:
Meslek:
Eğitim Durumu:
İletişim Adresi:
Ev ( ) İş ( ) ________________________________________
__________________________________________________
Telefon: Sabit Telefon Ev:________________

İş: ________________

GSM:
e-posta:
Derneğe üye olmam halinde katkıda bulunabileceğim alanlar:
_
__________________________________________________
__________________________________________________

ÜLKE DESTEKÇİSİ

_________________________________________________

Halen ya da önceden üye olduğunuz dernek ve vakıflar:
__________________________________________________
__________________________________________________
PROJE DESTEKÇILERI

YAYIN ONAYI
Üye olmam halinde dernek online yayın organlarında (internet sitesi, FaceBook, Blog vb.) ismimin yayınlanmasını kabul ediyorum:
Evet ( ) Hayır ( )
SEN-DE-GEL derneğinin amaçlarına ve tüzük hükümlerine uygun çalışacağımı, Dernek giriş ödentimi ve yıllık aidatlarımı zamanında ödeyeceğimi, adresimde oluşan değişiklikleri derhal bildirmediğim durumda eski adresime yapılacak duyuruların geçerliliğini kabul edeceğimi bildiririm.
Derneğe üyelik işlemimin yapılmasını rica ederim.

KURUMSAL DESTEKÇİLER

KURUMSAL BAĞIŞÇILAR

AYNİ BAĞIŞÇILAR

ALL

Adı Soyadı:

_______________________________

İmza: 		

_______________________________

Tarih: 		

_________/___________/__________

Üyelik ile ilgili önemli notlar:
•
Bu form eksiksiz doldurularak, imzalandıktan sonra, SEN-DE-GEL Derneği, Göksu Otağtepe Caddesi, Taman Sokağı 19,
Kavacık, İstanbul 34810 adresine posta ile, info@sen-de-gel.org adresine e-posta olarak ya da 0216 465 2179 numaralı faksa gönderilmelidir.
•
Üyelik başvuruları dernek tüzüğü gereği başvuru tarihini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak başvuru sahibine bildirim yapılır.
•
Dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra üyelik başvurusu yapana bilgi verilecek, Dernek banka hesabına 30 gün içerisinde giriş ödentisi yapılması halinde üyelik kesinlik kazanacaktır
•
Başvuru onayınız tarafınıza bildirilene kadar ödeme yapmayınız.
•
Üyeliğe giriş ödentisi 150.00 TL’dır,
•
Üyelerin yıllık aidat ödemeleri 100.00 TL olup her yıl Nisan ayında ödenir.
•
Öğrenci üye giriş ödentisi ve aidatı 50 TL’dir. Üye olunan yıl sadece giriş ödentisi 50 TL ödenir. (25 yaş altı için geçerlidir.)

Sosyal ve Ekonomik yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Taman Sok. No 19 Kavacık, Beykoz 34810 Istanbul
Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-posta: info@sen-de-gel.org
www.sendegel.org.tr
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Tarih: ___/___/2014

Sosyal ve Ekonomik yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Support for Improvement in Social and Economic Living

Kurum Logosu
ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİ (DERNEK ÜYE BİLGİLERİ):
Kuruluş ismi:
Ticaret Sicil No:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Yetkili Kişi 1
Telefon & e-mail Tel:
/e-posta:
Yetkili Kişi 2
Telefon & e-mail Tel:
/e-posta:
Kurum İletişim Adresi:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Kurum Telefon/ Faks:
Telefon :
Kurum e-posta:
Tüzel kişiliğin tabiiyeti ve hukuki statüsü
Derneğe üye olarak Kurumun katkıda bulunabileceği diğer alanlar:
_
__________________________________________________
__________________________________________________

/ Faks:

BİREYSEL DESTEKÇİLER
• Osman Serdar Türkoğlu
• Ahmet Şireci
• Ahmet Muktad Ziylan
• Cem Akşehirlioğlu
• İbrahim Betil

_________________________________________________

Halen ya da önceden üye olduğunuz kurum/kuruluş/stklar: __________________________________________________
__________________________________________________
YAYIN ONAYI
Üye olmamız halinde dernek online yayın organlarında (internet sitesi, FaceBook, Blog vb.) kurumun isminin
yayınlanmasını kabul ediyoruz:
Evet ( ) Hayır ( )
SEN-DE-GEL derneğinin amaçlarına ve tüzük hükümlerine uyacağımızı, Dernek giriş ödentimiz ve yıllık aidatları zamanında ödeyeceğimizi, adresimizde oluşan değişiklikleri derhal bildirmediğimiz durumda eski adresimize yapılacak duyuruların geçerliliğini
kabul edeceğimizi bildiririz.
Derneğe üyelik işlemlerimizin yapılmasını rica ederiz.
Tarih: 		
_________/___________/__________
Adı Soyadı:
_______________________________
İmza & Kaşe: 		
Üyelik ile ilgili önemli notlar:
•
Bu form eksiksiz doldurularak, şirket yetkilisince imzalandıktan sonra, SEN-DE-GEL Derneği, Göksu Otağtepe Caddesi, Taman Sokağı 19, Kavacık, İstanbul 34810 adresine posta ile, info@sen-de-gel.org adresine e-posta olarak ya da 0216 465 2179
numaralı faksa gönderilmelidir.
•
Üyelik başvuruları dernek tüzüğü gereği başvuru tarihini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak başvuru sahibine bildirim yapılır.
•
Dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştikten sonra üyelik başvurusu yapana bilgi verilecek, Dernek banka hesabına 30 gün içerisinde giriş ödentisi yapılması halinde üyelik kesinlik kazanacaktır.
•
Başvuru onayınız tarafınıza bildirilene kadar ödeme yapmayınız.
•
Tüzel Üyeliğe giriş ödentisi 500.00 TL’dır,
•
Tüzel Üyelerin yıllık aidat ödemeleri 1000.00 TL olup her yıl Nisan ayında ödenir.

Sosyal ve Ekonomik yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Taman Sok. No 19 Kavacık, Beykoz 34810 Istanbul
Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-posta: info@sen-de-gel.org
www.sendegel.org.tr

BİREYSEL BAĞIŞÇILAR

• Alper Aslan
• Ali Boztaş
• Ali Haydar Başıbüyük
• Alican Altıparmak
• Ali Osman Menteşe
• Ahmet Açık
• Aynur Coşer
• Arzu Canik
• Aslı Ayşen Aydın
• Ayfer Gülüm
• Aytül Balcı
• Ayşe Pakay
• Bedri Demiroğlu
• Berna Kamacı
• Betül Turan
• Betül Ünal
• Berrin Yorgun
• Behiç Sağduyu
• Burçak Gökçeer Baltaş
• Cebrail Turhan
• Cengizhan Boztepe
• Ertan Dündar(Özel Yıldız Anaokulu)
• Erhan Ongun
• Esat Tayfur Yeltekin
• Esra Birol
• Fora Ela İstanbul’un Seyyah Tulumcuları
• Figen Oran
• Gürkan Turan
• Hande Ertan
• Habibe Özsoy

• Hasan Sami Atik
• Hamdi Uğur
• Hüseyin Kaya
• İbrahim Mutaf
• İrem Suvat
• Kavacık Resim Grubu
• Kaddafi-Derya Bozkurt
• Kerim Urallı
• Kübra Köseler
• Metin Demirkıran
• Mehmet Arda
• Mehmet Cengiz Sezen
• Merih Boz
• Mehmet Zafer Üskül
• Mustafa Çiper
• Murat Sel
• Neslihan Kahyaoğlu
• Nejat Müldür
• Nilay Kolat
• Nuri Şahin
• Onur Selvi
• Okşan Atilla Sanön
• Öğretmen Akademisi Vakfı(ÖRAV)
• Ömür Angı
• Özge Akalın
• Rana Yardım
• Sabahat Çatma
• Sahrap Soysal
• Sara Aykar
• Sevap Zuvin
• Serap Kayhan
• Sibel Yücesan
• Tuba Arasıl
• Tugba Jabban
• Zehra-Samir Bayraktar
• Zeynep Berker
• Ziraat Bankası Voleybol Kulübü Sporcuları
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Siz de bağışlarınızı aşağıdaki bulunan dernek hesaplarımıza iletebilirsiniz:
Sen De Gel Derneği hesap numaraları
T.C. Garanti Bankası/Taksim Şubesi Hesap Adı: Sosyal ve Ekonomik Yaşamda
Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği TL 28- 6295637
IBAN TR89 0006 2000 0280 0006 2956 37
USD 28- 9076922
IBAN TR78 0006 2000 0280 0009 0769 22
EUR 28- 9076921
IBAN TR08 0006 2000 0280 0009 0769 21)

sen-de-gel

sen_de_gel

sen_de_gel

Sosyal ve Ekonomik yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği
Taman Sok. No 19 Kavacık, Beykoz 34810 Istanbul
Tel: +90 216 465 3941 Fax: +90 216 465 2179 e-posta: info@sen-de-gel.org
www.sendegel.org.tr

