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E
n az gelişmiş ülkelerde insani 
gelişmeye destek amacıyla çıktığımız 
yolculukta dördüncü yılımızı bitirdik. 
Bu yıl bir başka en az gelişmiş ülke 

olan Senegal’de güvenilir bir sivil toplum 
kuruluşu olarak belirlediğimiz COPI ile 
işbirliğine başladık. Birlikte yerelin ihtiyaçlarını 
gözlemleyerek projeler geliştirdik, yoksulluk ve 
susuzlukla savaşan yeni yaşamlara dokunduk. 
Derneğimiz kuruluşundan beri önem vererek 
bağlı olduğu ve uyguladığı “şeffaflık ve hesap 
verebilirlik” ilkelerinle bireysel ve kurumsal 
destekçilerimizde güven uyandırdı. Sadece 
yurt içinden değil, yurt dışından da önemli 
kuruluşlardan almaya başladığımız destekler 
de devam ediyor. Destekçilerimize ve 
bağışçılarımıza yapılan projelerimiz hakkında 
gelişmelerle ilgili yılda en az üç kere bilgi 
vermeye devam etmekteyiz.
Dernek üye sayımız 2015 sonu itibariyle 317’ye  
ulaştı. Üye sayımızın daha da çoğalmasını arzu 
etmekteyiz. Üyelerimizin gönüllü destekleriyle, 
iletişim kanallarımız, web sayfamız, kaynak arama 
çalışmalarımız devam etmekte.
6. Gönüllü Koordinatörümüz Hayri Dağlı 
Ağustos 2015 ‘te görevi Tuncay Bozkurt’tan 
devir aldı. Yerelin temel ihtiyaçlarını anlayıp, 
yerelin tercihlerine saygı duyarak çevreye duyarlı 
projeler geliştirmeye devam etmekteyiz. 
İlk yıllarda başladığımız balıkçılık, marangozluk 
atölyeleri, tavuk çiftliklerimizi, küçükbaş 
hayvancılık projelerimizin bir bölümünün 
izlenmesini yerel yönetimlere devrettik. 

2015 yılında:
Temiz suya erişemedikleri için 5 yaşına 
gelmeden ölen çocuk ölümlerini azaltmak için 
yeni su kuyuları yapımına ve
Kadınların sağlıklarına destek, zamanlarından 
tasarruf edebilmeleri, ekonomik katkı 
sağlayabilmek için tarım bahçelerine, değirmen 
projelerine, 
Doğal çevrenin korunması için güneş enerjisi ile 
çalışan sistemlere, güneş ocaklarına destek verdik. 
Gambia hükümetinin ülkede plastik poşet 
kullanımını yasaklaması sonucu güneş enerjisiyle 
enerji ürettiğimiz buzdolaplarında plastik 
poşetlerde su ve meyve suyu saklayıp pazarlarda 
satarak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlara 
yönelik projelerimizi durdurduk. Buna alternatif 
olarak güneş enerji panelleriyle yaşadıkları 
ortamlarda aydınlanma olanakları yaratan 
sistemlerle ilerlemeye karar verdik. 
Senegal’de de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
projeler geliştirmeye başladık.
Sizlerin desteklerinin çoğalması ile susuzluğun, 
açlığın azalacağı, yerelin enerjisini destekleyerek 
sürdürülebilir kalkınma projelerimizin 
çoğalacağını umuyoruz.

Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın Mesajı
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Ibrahim Betil
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011 Eylül ayında Gambiya’dan iki kişi 
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ziyaret etti. 
Gambiya’da kadın gelişimi ve çocuk 
bakımıyla ilgili bir sivil kuruluştan 

geldiklerini ve işbirliği yapmak istediklerini 
anlattılar. Tesadüfen orada bulunan İbrahim Betil 
bir işbirliği projesi başlatmadan önce kendisi 
şahsen Gambiya’ya gidip yereli tanımak ve olası 
işbirliği için beklentileri anlamak istedi. İki ay 
sonra Gambiya’ya gitti ve orada yaşayan insanların 
durumlarını gördükten ve bir hafta köylerde 
yaşadıktan sonra geri geldiğinde arkadaşlarıyla 
görüştü, iki alternatiften birine karar vermeleri 
gerekiyordu (A) bizim yapacağımız bir şey yok, 
başlarının çaresine baksınlar, (B) bir milyar insanın 
açlık ve susuzlukla mücadele ettiği dünyamızda, 
duyarsız kalmayıp küçük de olsa bir şeyler 
yaparak insanlığa yönelik katkı sağlayacak projeler 
geliştirmek. (B) alternatifine karar verildi ve En 
Az Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma 

projelerine destek amacıyla ayrı bir dernek 
kurmaya karar verildi. Böylece, Sen De Gel 
Derneği 2012 yılının Şubat ayında kuruldu.

Neden «En Az Gelişmiş Ülkeler»? Türkiye’de 
yoksulluk yok mu?
Türkiyeli yoksul ile Afrikalı yoksul kelimeleri aynı 
anlamı taşımıyor. Türk yoksulun büyük çoğunlukla 
ücretsiz sağlık hizmeti [yeşil kart],  ilköğretim 
[devamı da mümkün], aş evi, huzur evi, valilik 
-belediye fonları, yakacak yardımları  ve 
başvurabileceği çok sayıda resmi, özel yardım 
kuruluşu var ve en önemlisi Anadolu kültüründen 
gelen insanı var.
Mülteci açısından ise devletten aylık maaş, içinde 
aç kalmayacağı çadır kent, ücretsiz eğitim, hatta 
sınavsız üniversite var. Gambiya’da ise bunların 
hiçbiri yok. Bırakınız bunları içmeye su yok. 
Susuzluk had safhada, temiz olmayan içme suyu 
çocuk ölümlerin başlıca bir nedeni.
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Y
erel, ulusal ve uluslararası alanda, her 
türlü toplumsal duyarlılık projelerinin 
oluşturulması ve geliştirilmesi kapsa-
mında sosyal yardım projeleri, insan-

ların ekonomik ve sosyal gelişimlerine yönelik 
destek projeleri ve toplumsal duyarlılık kapsa-
mında benzer başka projeler hazırlamak, hazır-
lanmasına destek vermek ve uygulamak.
• Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve ge-
liştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
• Gençleri, kadınları mesleğe ve hayata hazırlaya-
cak donanımları oluşturmak.
• Toplumun her kesiminde çalışmalarında, Bir-
leşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, bakanlıklar, 
resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, sivil top-
lum 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 ola-
nakları sağlamak.
• Gençleri ve kadınları girişimciliğe yönlendir-
mek için mikro kredi programları uygulamak.
Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finans-
manı yapmak.

Amaçlar
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YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
Başkan: İbrahim Betil
Başkan Yardımcısı: Abdullah Hardura
Sekreter: Selda Şerifsoy Çakar
Sayman: Aytül Tülay Balcı
Üye: Aslı Ayşen Aydın
Üye: Kerim Urallı
 
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Üye: Derya Sel Bozkurt
Üye: Kaddafi Bozkurt
Üye: Aziz Akgül
Üye: Hamdi Uğur
Üye: Pınar Çelikel

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
Üye: Mutlu Şen
Üye: Ceren Kalı Zık
Üye: Tevfik Emir Kanpulat
 
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Üye: Samir Bayraktar
Üye: Ecehan Bike Geçkinli
Üye: Meliha Sunay
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YÖNETİM ORGANLARI  

Devam eden projelerin yerinde gözlemlenmesi ve şeffaf raporlama için yerel 
proje sorumlularına eşlik etmek üzere Türkiye’den de gönüllü proje koordinatörleri 
Gambiya’da görev yapıyor.
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UNDP SU KUYUSU PROJELERİ: 
UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı)’nın desteğiyle Gambiya’da 7 adet su kuyusu 
projesi gerçekleştirdik. İçilebilir su kaynağına 
ulaşan köyler ve kişi sayısı: Bantangyima Köyü 
(250 Kişi), Duta Kunda Köyü (300 Kişi), Mandi-
na Köyü (400 Kişi), Kundong Fula Kunda Köyü 
(300 Kişi), Sare Maudo Köyü (3500 Kişi), Kannaw 
Köyü (200 Kişi) ve Duwasu Köyü (1500 Kişi) 
Toplamda: 6.450 kişi 

TİKA SU KUYUSU PROJELERİ: 
TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Bakanlığı) desteğiyle Gambiya’da 8 adet su kuyusu 
projesi gerçekleştirdik.  İçilebilir su kaynağına ula-
şan köyler ve kişi sayısı: Pakaliba (500 kişi), Jakoi 
Sibrick (500 kişi), Gilambeh (300 kişi), Wasadou 
(106 kişi), Jendi (150 kişi), Janak (400 kişi), Kalling 
(150 kişi) ve Dankunku Fula Kunda (300 kişi). 
Toplamda: 2.406 kişi.

ŞENSÖZ AİLESİ SU KUYUSU PROJELERİ: 
Şensöz Ailesi’nin Cevriye Şensöz ve rahmetli aile 
büyükleri Oğuz Şensöz, Ali Şensöz anısına der-
neğimize verdikleri destekle Niora Jataba Köyü, 
Pateh Sam Köyü ve Kampassa İlkokulu’nda kuyu 
projelerimizi gerçekleştirdik. 3500 kişi içilebilir su 
kaynağına kavuştu. 

BETİL AİLESİ SU KUYUSU PROJESİ: 
Betil kardeşlerin rahmetli anne babaları Nevin 
Betil ve Osman Betil anısına yapımı için sponsor 
oldukları Ndorna Köyü su kuyusu ile köyde yaşa-
yan 600 kişinin içilebilir suya kavuşmasını sağladık. 

ZEYNEP BİLGİN İLHAN SU KUYUSU PRO-
JESİ: Dernek üyelerimizden Katibe İlhan’ın 2015 
yılında dünyaya gelen yeğeni Zeynep için Rumba 
Köyü’nde başlattığımız kuyu, 17 Aralık 2015’de 
açılışı gerçekleşti ve köyde yaşayan 600 kişi içilebi-
lir suya kaynağına kavuştu. 

2015 PROJELERİ 

SU KUYUSU PROJELERİ
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SOYGÜL AİLESİ SU KUYULARI PROJESİ: 
Kadri Asım Soygül’ün rahmetli annesi Fatma Soy-
gül ve babası İsmail Hakkı Soygül anısına Madina 
Ceesay ve Babılon Köylerinde gerçekleştirilen su 
kuyuları ile 750 kişi içilebilir suya kavuştu. 

GÜLER AKSOY SU KUYUSU PROJESİ: 
Ertuna&Aksoy Mimarlık tarafından Güler Aksoy 
anısına Mamayunkumeh Köyü’nde başlattığımız 
kuyu projemizde suya ulaşıldı. İnşaat tamamlandı-
ğında projeden yaklaşık 250 kişi yararlanacak. 

BIRS AİLESİ SU KUYUSU PROJESİ: 
Mustafa Yücel Bursa’nın desteğiyle Senegal’deki ilk 
su kuyusu projemizi gerçekleştirdik. Rahmetli Bırs 

Necmi anısına Casamance bölgesi Couyoncole 
Köyü’nde tamamlanan kuyu ile 600’den fazla kişi 
projeden yararlanacak. 

KARABULUT AİLESİ SU KUYUSU PROJE-
Sİ: Senegal’in Casamance bölgesinde Couyoncole 
Köyü’ndeki içme suyu kuyumuzu açtıktan sonra 
inşaatına başladığımız Siliek Köyü içme suyu kuyu-
sunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

İZMİR SU KUYUSU PROJESİ: Derneğimizin 
İzmir temsilciliği tarafından toplanan ve su kuyusu ya-
pımına yönelik yapılan küçük bağışların bir araya gel-
mesiyle Senegal’in Kourouck Köyü’nde 600 kişinin 
yararlanabileceği bir su kuyusu projesi gerçekleştirdik. 

SU KUYUSU PROJELERİ

2015 PROJELERİ 
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UNDP’nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Pro-
gramı) desteğiyle 2015 yılında 2 adet güneş panel-
li soğutma sistemi ile farklı bir köyde yaklaşık 200 
mt2’lik tarlaya yönelik güneş panelli su dağıtım 
sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik.

KÖYLER VE YARARLANICI SAYILARI: 
Kaiaf Köyü 2.000 kişi, Japineh Köyü 3.000 kişi ve 
Dumbuto Kadınları Bahçesi 2.000 kişi.

DUWASU KÖYÜ: İzmir temsilciliğimiz tarafından 
toplanan bağışlarla Gambiya’nın Duwasu Köyü’nde 
«İzmir Fırını» açıldı. Duwasu ve çevre köylerle 
birlikte bu projeden 6.000 kişi yararlanıyor. 

JALOKOTO KÖYÜ:  Asaş Alüminyum’un 
sponsoru ve destekçisi olduğu Jalokoto Köyü’nde 
ikinci fırın projemizi gerçekleştirdik. Bu 
projemizden yaklaşık 6.000 kişi yararlanacak.

2015 PROJELERİ 
FIRIN PROJELERİ

GÜNEŞ PANELİ PROJELERİ
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UNDP’nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı) desteğiyle Gambiya’da 4 köye hem 
pirinç hem darı öğütebilen çok fonksiyonlu 

değirmenler alındı. Değirmenler toplamda 8.100 
kişi yaşadığı Toranka Bantang, Sare Mawdo, 
Dumbuto ve Tannu köylerine iletildi.

2012 Ekim’de Gambiya’da başlattığımız 
hayvancılık projemizi 2015 Ağustos’ta Senegal’in 
Casamance Köyü’ne taşıdık. 220 adet küçükbaş 
hayvanı 110 yararlanıcı aileye teslim ettik. Köyde 
hayvanların salgın şeklinde hastalanmalarından 

dolayı kayıplar yaşadık ve 2015 yılı sonunda 
hayvan sayımız 141’e düştü. Gambiya’da yerel 
yönetimlere bıraktığımız 1968 küçükbaş 
hayvandan sonra 2015 yılında dağıtımını yapıp 
takip ettiğimiz 156 küçükbaş hayvanımız daha var.

DEĞİRMEN PROJELERİ

HAYVANCILIK PROJELERİ



Umut Ekiyoruz Projesi Gambiya ve Senegal’de 
kadınların oluşturduğu topluluk bahçelerini 
kaliteli tohum, sulama, gübre, çit ve sürdürülebilir 
tarım eğitimleri ile güçlendirerek kendi gıdasını 
üreten bir Afrika hedefiyle başlattık. Dumbuto, 

Kartong, Wurokang, Kanmanka, Kalagi, Silick, 
Ouniock, Tandine, Dailandine, Senegambia, 
Nema ve Ginara Kadın Bahçeleri’nde devam 
eden projeden yaklaşık 5.110 kişi yararlanıyor. 

2015 PROJELERİ 
UMUT EKİYORUZ PROJESİ
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Umut Ekiyoruz Projesi’nde 
verilen tohumlar büyümüş, 
umutlar yeşermiş. Bu 
gülücüklerin arkasında olmak 
bize yeter.



En az gelişmiş ülkelere yönelik yürüttüğümüz 
çalışmaların ikinci durağı Mart 2015 itibariyle Senegal 
oldu. Ülkenin güneyinde yer alan Casamance Bölgesi 
yıllardır etnik çatışmalarla boğuşan bu yüzden de 
ülkenin en az gelişmiş ve ihmal edilmiş bölgesi. 
Hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında süren 
çatışmalar düşük yoğunluklu da olsa bir çok kişinin 
hayatına mal olmuş. Yaklaşık 3 yıldır süren ateşkes 
ortamı ile köylere geri dönüşler başlamış durumda 
ve tabii ki en temel ihtiyaç, içilebilir suya ulaşmak. 
Senegal’deki ilk projemiz olan Casamance’nin 
Couoncole Köyü’ndeki su kuyusundan yaklaşık 
3.000 kişi yararlanıyor. Bu projeyi sırasıyla Siliek ve 
Kourouck Köyleri’nde açılan su kuyuları takip etti ve 
yaklaşık 1.200 kişi içilebilir suya kavuştu.
Su kuyularını takiben ayrıca Casamance’de 220 
hayvanı 110 aileye dağıttık.
Haziran ayında Senegal mülteci okuluna kırtasiye 
malzemesi dağıtıldı. 
“Umut Ekiyoruz” tohum projesi ile  çoğunluğu 

1 Dolar’ın altında geçinen kadınların oluşturduğu 
bahçelere kaliteli tohum sağlamaya başladık. Böylece, 
kadınların önderliğinde ailelere yeniden bir hayat 
kurabilmeleri için umut oluyoruz. 
Güneş Topluyoruz Projesi, Senegal’de kadınlara yeni 
gelir imkanı yaratırken sağlıklı bir toplum ve korunan 
bir doğayı hedefliyor. Proje kapsamında önce eğitim 
alan kadınlar, desteğimizle edindikleri güneş ocakları 
ve fırınlarında dumana maruz kalmadan ve odun/
kömüre para ödemeden yaptıkları sağlıklı ürünleri 
satarak para kazanıyor. Bu aile için açlığın yok olması, 
çocuklar için daha iyi beslenme, daha iyi bir eğitim, 
daha iyi bir gelecek demek. 
Afrika’nın ilk Güneş Restoranı Gambiya’da açıldı! 
Sen De Gel’in desteğiyle beş kadının Kartong 
Köyü’nde açtığı ve işletmeye başladığı Güneş 
Restoran’daki tüm gıdalar güneş fırınlarında doğal 
malzemeler kullanılarak pişiriliyor. Kartonglular 
sağlıklı gıdaya kavuşurken temiz enerji kullanarak 
doğayı koruyorlar, dumana maruz kalmıyorlar.

YENİ PROJELERLE SENEGAL’DEYİZ
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Mikro kredi projesi kapsamında 1 adet dikiş 
makinesi sağladık. 
Gambiya’lı 3 öğrencinin 1 yıllık okul masraflarına 
destek olduk. 

Gençler ve kadınlar için çeşitli kurslar düzenleyen 
Soma Scout Skill Training Center’da 150 
kişinin yararlandığı proje için malzeme alımını 
gerçekleştirdik. 

Verdiğimiz güneş ocakları sayesinde kadın grupları 
gelir imkanı elde ediyor. Yaptıkları sağlıklı ürünleri 
yerel pazarlarda veya turistik yerlerde satarak 

ailelerini geçindirecek parayı kazanıyorlar. Proje 
Dumbuto ve Kartong köylerinde hayata geçirildi 
ve bu projeden 126 kişi yararlanıyor.

2015 PROJELERİ 
GÜNEŞ OCAKLARI PROJESİ

DİKİŞ MAKİNASI VE EĞİTİM PROJELERİ
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Ndiaye, Sen De Gel’in Senegal’de hayatına dokunduğu 
yüzlerce çocuktan bir tanesi. Ndiaye bugün hayatının 
en heyecanlı günlerinden bir tanesini yaşıyor. Sen De 
Gel’den aldığı keçi, ilk günden ailesi ve kendisi için 
umut kaynağı oldu. Keçi ailenin gelir kaynağı olacak ve 
Ndiaye her gün okula neşeyle gitmeye devam edecek.  

İlk duyduğumuzda biz de şaşırdık ama 40 yaşında 
ve 3 tane dünyalar tatlısı çocuğu var Olimatou’nun. 
Kendisi aslında bir tasarımcı. Gambiya’da poşetin 
yasaklanmasının ardından üzerine çizimlerini 
yapabileceği bez torbalar üreterek çocuklarının 
masraflarını karşılamak kendisinin tek hayaliydi ama 
bunu yapmak için gerekli dikiş makinesine sahip 
değildi. O hayal bugün gerçekleşti. Olimatou, Sen De 
Gel’in kuruluşundan bu yana hayatına dokunduğu 
200.000 kişilik ailenin bir parçası. Bugünden itibaren 
desteğimizle satın aldığı dikiş makinesinde bez torbaları 
ve diğer ürünleri dikip, pazarda satarak gelir elde 
edebilecek. 
Destekleriniz sürdükçe 
Olimatou’lara mutluluk 
götürmeye devam edeceğiz. 

Yaşam Hikayeleri
SEN DE GEL SENEGAL’DE!

NDIAYE 

OLIMATOU
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Dünya’da 663 milyon kişi, Sahra Altı Afrika’da ise 
nüfusun %50’den fazlası temiz suya ulaşamıyor. 
(World Bank) Buna bağlı sağlık problemleri, 
çocuk ölümleri oldukça yaygın. Afrikalı kadınlar 
ve çocuklar suya ulaşmak için ortalama 6 km yol 
kat ediyorlar. Temiz su, sürdürülebilir kalkınmanın 
da temellerinden ve su kuyusu yapılan yerlerde 
tarım gibi gelir getirici ekonomik aktivitelerin de 
başladığını gözlemliyoruz. Bu aynı zamanda sosyal 
hayata da olumlu yansıyor. Çocuklar okula daha 
fazla zaman ayırıyor, kadınlar da ailelerine daha 

fazla zaman ayırabiliyor.
Destekçilerimiz sayesinde Gambiya ve Senegal’de 
45 adet el pompalı kapalı su kuyularımız 70.000 
kişiye temiz su sağlıyor. Su kuyularımızın 
tamamı sahadaki gönüllülerimiz tarafından 
takip ediliyor ve herhangi bir sorun durumunda 
müdahale ediliyor. Suyun, Dünya Sağlık Örgütü 
standartlarına uygunluğu laboratuvarlarda test 
ediliyor. Yaklaşık 3 ay süren kuyu inşaatlarımızın 
önemli aşamaları bağışçılarımızla da düzenli olarak 
paylaşılıyor. 

2016 Yılında Destek Bekleyen Projeler
“HAYAT VERİYORUZ” SU PROGRAMI



Dünyada yapılan tarımın %50’sinden fazlası küçük çiftçiler 
tarafından yapılıyor. Bir anlamda dünyayı besleyen onlar 
ve Sahra Altı Afrikası’ndaki küçük çiftçiler de bir çok 
güçlükle mücadele ediyor. %52’si 1.5 Dolar’ın altında 
yaşayan ve %78’si tarımla uğraşan Afrika’daki nüfusun 
açlık ve yoksulluğunun önlenmesinde küçük çiftçilerin 
güçlendirilmesi hayati önem taşıyor. 
Umut Ekiyoruz Projesi Gambiya ve Senegal’de kadınların 
oluşturduğu topluluk bahçelerini kaliteli tohum, 
sulama, gübre, çit ve sürdürülebilir tarım eğitimleri ile 
güçlendirerek kendi gıdasını üreten, yardımlara ihtiyaç 
duymayan bir Afrika toplumu hedefliyor. 

Sahra Altı Afrika’da nüfusun %90’ından fazlası yemek 
pişirmek için kömür kullanıyor ve araştırmalar bunun 
Afrika’daki ormanların azalmasında en büyük etkiye 
sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca kömürün yoğun 
kullanılması çeşitli sağlık sorunlarına da neden oluyor. 
Güneş ocakları/fırınları bu noktada önem kazanıyor. 2 
adet pilot uygulama ile başladığımız projenin olumlu 
sonuçlarını hala gözlemliyoruz. 
Verdiğimiz güneş ocakları sayesinde kadın grupları 
gelir imkanı elde ediyor. Yaptıkları sağlıklı ürünleri 
yerel pazarlarda veya turistik yerlerde satarak ailelerini 
geçindirecek parayı kazanıyorlar.

“UMUT EKİYORUZ” TARIM PROGRAMI

“GÜNEŞ TOPLUYORUZ” GÜNEŞ OCAKLARI PROJESİ
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Pirinç, kus kus ve mısır Gambiya 
ve Senegal’de üretilen başlıca besin 
kaynakları. Bunların işleme süreçleri 
oldukça zahmetli ve uzun. Kadınlar ve 
çocuklar saatlerce ellerinde pirinç, kus 
kus ve mısır öğütüyorlar. Değirmenler 
sayesinde bu iş yükü yerine çocuklar 
eğitime, kadınlar da ailelerine daha fazla 
zaman ayırabiliyor.
Köylüler bizden aldıkları değirmenlerin 
bedelini 3-4 yıllık sürelerde aylık ufak 
ödemelerle geri ödüyorlar. Yaratılan 
kaynak diğer sürdürülebilir kalkınma 
projelerinde kullanılıyor. 

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 belirli bir ücret 
karşılığı çalıştırdığımız yerel koordinatörlerimiz 
aracılığıyla takip ediyor, dağıtımlardan önce ve 
3’er aylık periyodlarla hayvanlarımızın aşılamasını 
yapıyoruz.

2016 Yılında Destek Bekleyen Projeler
DEĞİRMEN PROJESİ

HAYVANCILIK PROJESİ
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‘Sen De Gel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil, 
bir grup toplum gönüllüsü ve hayırseverle birlikte 
projeleri yerinde gözlemlemek adına Aralık 2015’te 
bir haftalığına Gambiya ve Senegal’i ziyaret etti. 
Gönüllü koordinatörümüz Hayri Dağlı’nın da eşlik 
ettiği gezide tüm katılımcılar yaratılan ekonomik ve 
sosyal dönüşümü bizzat deneyimlemiş oldu.’

Meral Erbil – Deniz TV Genel Yayın 
Yönetmeni:
İbrahim Betil, bankamıza geldi. Konferans verdi, 
çalışmalarını anlattı. Sen De Gel’in neler yaptığını 
kendisinden öğrendik. O gün kendisine sormuştum. 
«İbrahim Bey, sadece gençlerle mi çalışıyorsunuz 
gönüllü olarak» diye çünkü Afrika’da gönüllü 
arkadaşlarının çalıştığını söylemişti. «Eğer istiyorsanız, 
bir gelin bakın, nasıl olduğunu görün, yapabileceğinizi 
düşünüyorsanız neden olmasın» dedi ama gerçekten 
zor burada şartlar. Burada gerçekten açlık ve susuzluk 
var ama insanlar çok aza kanaat getiren çok özel 
insanlar. Buradaki arkadaşlarımıza, özellikle Hayri’ye 
bizi çok iyi temsil ettiği, buradaki ailelerle kurduğu 
sıcak diyalog sebebiyle teşekkür etmek lazım. 
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‘Aralık 2015’te Gambiya 
ve Senegal’i ziyaret ettik’ 

Orhan Karal – Karafırın Yönetim 
Kurulu Başkanı
1. Sorumluluğum kendi yerelimle. 
2. sorumluluğum ülkeme karşı. 3. 
sorumluluğum da yaşadığım dünyaya karşı 
olduğundan bu tür ülkelere mümkün 
olduğu kadar gitmeye çalışıyorum. 
Neden gidiyorum? Çünkü aynı 
şekilde besleniyorum ve karşı tarafı da 
beslemeye çalışıyorum. Burada, Sen De 
Gel Derneği’nin katkılarıyla bu imkan 
yaratılmış vaziyette. 
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Erden Timur 
Nef İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Bey ile karşılaştım. Orada 2 Dolar’a 
hayatın değiştiğini anlatınca yapacağımız şey bu 
diye düşündüm. Oraya gidince dünyanın gerçeğiyle 
karşılaştım. 2 dolara hayatı kurtarılan insanlar 
müthiş mutlu olduğunu gördüm. İbrahim Bey ile 
konuşunca 4 yıl içinde 400.000 Dolar bütçe ile 
200.000 kişinin hayatına dokunmayı duyunca «10 
milyon dolar ile ne yapılır» diye sordum, İbrahim 
Bey de «bir ülkenin kaderi değişir» dedi. Afrika’daki 
olay da bu hiçliğin bereketi. Çarpanı bu kadar 
yüksek bir yardım olamaz diye düşünüyorum. 

Kaddafi Bozkurt
Sen De Gel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İbrahim Bey’in bir çağrısıyla haberim oldu 
Sen De Gel’den. Buradaki insanların yardıma 

olan ihtiyaçlarına kendi projeleri üzerinden 
istiyor olmalı beni çok etkilemişti. Görmediğim 
bilmediğim insanlar ama Afrika’nın genel 
durumunu bildiğim için bu çağrıya destek olmak 
için elimden geleni yapmaya başladım.
İlk başlarda yokluğun ne demek olduğunu 
kendimce tanımlıyordum. Kurulduktan bir 
yıl sonra Afrika’ya gelme şansım oldu. Yokluk 
tanımım bir daha şekillendi. 
Yapılanlar aslında çok az. Daha fazla proje 
yapabiliriz. Buradaki insanlarda bu potansiyel var 
ve bu sahiplenmeye de açık durumdalar. 
Projelerimiz yardım değil. Daha çok onların 
kendi projelerini kendi sahiplenmeleriyle hayata 
geçirdikleri işler olarak sınıflandırıyoruz. 
Şu anda üye sayımız 300’ler civarında. Bunu 
1.000’lere çıkardığımızda aynı çalışmaları çok daha 
fazla ülkede çoğaltmak için elimiz rahat olacak. 

‘Aralık 2015’te Gambiya 
ve Senegal’i ziyaret ettik’ 
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Özge İşlegen
Northwestern Üniversitesi Yardımcı Profesör
İbrahim Betil ve Sen De Gel Derneği Gambiya’nın 
kalbine dokunuyor. Derneğin desteğinden önce 
kadınlar sabah 4’te çapa yapmaya başlayıp, evlerine 
ve tarlalara defalarca açık su kuyularından gün 
içinde su taşıyarak az olan ürünlerini yetiştirmeye 
çalışıyorlar. Günün sonunda tarladan getirdikleri 
çok az olan pirinci elleriyle dövüyorlar. Ailelerine 
yemek hazırlıyorlar. Çok az bir uyku ile yine aynı 
mesaileri sabah 4’te başlıyor. Sen De Gel Derneği’nin 
sağladığı kaliteli tohumlarla sürdürülebilir bir 
kalkınma sağlayabiliyorlar köylerinde. Eve döndükleri 
zaman yine derneğin desteğiyle yapılan otomatik 
öğütücülerle kısa sürede öğütülmüş pirince 
ulaşabiliyorlar. Böylece ailelerine ayıracakları zaman 
daha fazla ve daha iyi dinlenebiliyorlar.
Köyün temsilcisinin de dediği gibi «şimdi Gambiya’da 
kadınlar daha güzel, kadınlar daha güçlü».

Hayri Dağlı
Sen De Gel Gönüllü Koordinatör
Sen De Gel’in gönüllü olmak, bir anlamda 

Gambiyalılara iç içe yaşamayı beraber oturup 
beraber kalkmayı, bir arada vakit geçirmeyi, tabiri 
caizse postu yere sermeyi gerektiriyor. Sahra 
Altı Afrika’sında ortalama olarak 1,5 Dolar’ın 
altına yaşayan nüfusun oranı % 50’nin üzerinde. 
Gambiya’da bu oran daha da fazla. Dolayısıyla onları 
anlayabilmek için bu 1,5 doların altında yaşamayı 
deneyimlemem gerekiyor diye hissettim ve haftada 
bir kez de olsa 1,5 Dolar’ın altında gıda tüketiyorum 
ve bu onlarla empati yolculuğuna çıkmamı sağlıyor. 
Onların ihtiyaçlarını analiz etme konusu buradaki 
gönüllü için önemli. Genellikle haftanın 6 günü 
çalışmak durumundayız çünkü derneğin bir 
sürü projesi var, Bu projelerin hepsi Senegal ve 
Gambiya’da sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor. 
Aslında insanların kendi potansiyellerini ortaya 
çıkaracak araçlar veriyoruz. 
Projelerimiz, ana yoldan çok içerde yer alan 
köylerde gerçekleştiğinden yağış döneminde veya 
kuru zamanda zorlu şartlarda ve uzun zamanlarda 
ulaşmamıza neden oluyor ama o kadar yol 
geçtikten sonra ulaştığımız insanların yüzündeki 
mutluluk bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. 
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Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve 
Gelişime Destek Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’ne:

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime 
Destek Derneği’nin (“Dernek”) 31 Aralık 2015 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.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Vakıf Yönetiminin 
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.
Denetçinin 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.

GÖRÜŞ
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Sosyal ve 
Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek 
Derneği’nin 31 Aralık 2015 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.
Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek 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 göstermek üzere sunulmamuştur.

Murat Alsan, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative
4 Mart 2016 İstanbul, Türkiye 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
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Murat Alsan, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative
4 Mart 2016 İstanbul, Türkiye 

     DİPNOT CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
       31 Aralık 2015  31 Aralık 2014
    
VARLIKLAR   
Nakit ve nakit benzerleri   IV  132.146  26.156
Verilen avanslar    V  10.225   69.694
Kısa vadeli alacaklar      270       -
Dönen Varlıklar      142.641  95.850
    
TOPLAM VARLIKLAR     142.641  95.850
    
KAYNAKLAR
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler  1.686   75 
Kısa Vadeli Yükümlülükler     1.686   75 
    
Geçmiş yıllar gelirleri     95.775   141.402 
Cari dönem net gelir (açığı)/fazlası    45.180   (45.627) 
Özkaynaklar       140.955  95.775 
    
TOPLAM KAYNAKLAR     142.641  95.850 

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

       CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM
       31 Aralık 2015  31 Aralık 2014
       
Bağış ve yardımlar    VI  404.868  319.618
Yıllık üyelik aidatı     21.400   20.113
Diğer gelirler      27.048   8.613  
Faaliyet Gelirleri      453.316  348.344
    
Amaca yönelik giderler   VII   (391.873)  (388.799)
Personel giderleri      (6.188)   --
Kira giderleri       (1,500)    (1,500)
Diğer giderler      (8.575)   (3,672)   
  
Faaliyet Giderleri       (408.136)  (393,971)
    
Diğer Faaliyetlerden Olağan Karlar /         --          --  
(Zararlar), net 
    
Faaliyet Karı / (Zararı)       45.180    (45,627)
    
Dönem Net Karı / (Zararı)      45.180    (45,627)

MALİ TABLOLAR
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DESTEKÇİLER

PROJE DESTEKÇILERI

KURUMSAL DESTEKÇİLER

KURUMSAL BAĞIŞÇILAR

AYNİ BAĞIŞÇILAR

webden al
2004’ten Bugüne Güvenilir Alışveriş



BİREYSEL 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:  _________________________________________________
_
__________________________________________________
__________________________________________________

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

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 zam-
anında ödeyeceğimi, adresimde oluşan değişiklikleri derhal bildirmediğim durumda eski adresime yapılacak duyuruların geçerliliğini 
kabul edeceğimi bildiririm. 
Derneğe üyelik işlemimin yapılmasını rica ederim.

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 gönderil-
melidir.
• 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 hes-
abına 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 
 Support for Improvement in Social and Economic Living 

  Tarih: ___/___/2016

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



Kurum Logosu

KURUMSAL 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 :                                                         / Faks: 
Kurum e-posta: 
Tüzel kişiliğin tabiiyeti ve hukuki statüsü  
Derneğe üye olarak Kurumun katkıda bulunabileceği diğer  alanlar:  _________________________________________________
_
__________________________________________________
__________________________________________________

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 nu-
maralı 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 hes-
abına 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

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

  Tarih: ___/___/2016



BİREYSEL 
DESTEKÇİLERİMİZ 
Abidin Karabulut
Betül Ünal
Hande Ertan
İbrahim Betil
Kadri Asım Soygül
Kadir-Onur Şensöz
Katibe İlhan
Mustafa Yücel Bursa
Özlem Güsar
Özge İşlegen
Zeynep Betil

BİREYSEL 
BAĞIŞÇILARIMIZ
Ali Cebi
Ali Osman Menteşe
Ahmet Levent Alkan
Ahmet Selçuk Özyurt
Atilla Saplan
Ayşegül Özkan
Ayşe Pakay
Ayşe İnci Bilecik
Ayşe Pakay
Arzu Şentürk
Aslı Ayşen Aydın
Bayram Leventoğlu
Bahar Aykaç Looker
Bedri Sezer
Birol Güler
Bedri Demiroğlu
Bizden Canan Titiz
Birkan Devrim Kayaoğlu
Bora Yenigün
Burçak Gökçeer Baltaş

Celil Akman
Cihan Babayiğit
Derya Sel Bozkurt
Derya Tekinsel
Deniz Taşdemir
Erkut Bozkurt
Elif Utku
Erdem Yangın
Emine Ay
Emine Özgürgen
Emel Arseven
Emrah Kuzu
Esra Birol
Fatih Cihan
Ferda Kurt
Gürkan Turan
Gülçin Altınbaş
Habibe Özsoy
Hüseyin Ay
Hüseyin Kaya
Işılay Benay Sarıca
İsmail Köken
Kavacık Resim Grubu
Kaddafi Bozkurt
Kerim Urallı
Levent Yücel
Lütfi Öztürker
Louise Westerlind
Melisa Anafarta
Menekşe Göker
Mehmet Alp Kural
Mert Güvenen
Mohammad Kafini
Müge Alaboz
Mümin Kapucu 
Nadire Bektaş

Necla Yılmaz
Nevin Ulusoy
Nilay Kolat
Nilgün Başkır
Nimet Görücü
Nimet Gül Dinçer
Okan Ulay
Onur Paker
Osman Mehmet Sindel
Ozhan Turgut
Ömer Faruk Özsakarya
Özge Akalın
Özge Korkmaz
Özlem Güsar
Pınar Çelikel
Ramazan Karagöz
Rıza Küçük
Sahra Bilgin
Sadık Gali
Sara İsmet Aykar
Seda Civcar
Selda Dinç
Serap Oruç
Senem Gürün
Sema Alevcan
Sinem Ceren Çerçiler
Sibel Yıldırım
Südar Dudu(Bilkent Erzurum 
Lisesi)
Talip Ata
Tuğba Rumeysa Ersoy
Tuğba Jabban
Turgut Derman
Zehra-Samir Bayraktar
Zeynep Akın
Zeynep Burcu Şahiner  
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Adının açıklanmasını tercih etmeyen bireysel ve kurumsal bağışçılarımız:
2015 Yılı Toplam: 5.500TL 



sen-de-gel sen_de_gel sen_de_gel

Siz de bağışlarınızı aşağıdaki bulunan dernek hesaplarımıza iletebilirsiniz:
Sen De Gel Derneği hesap numaraları

Denizbank Kavacık Şubesi
TL          

2410-11971054-351 hesap no
TR900013400001197105400002

USD
2410-11971054-352 hesap no

TR630013400001197105400003
 EURO

2410-11971054-353 hesap no
TR360013400001197105400004

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


