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Sevgili Doğa ve Hayvan Dostları,
Belki biraz geç ama; biz yine de size ve sevdiklerinize sağlıklı ve mutlu bir yıl dileyerek
başlamak isteriz.
2019’un son dönem haberlerini ve 2020 projelerimizi göreceğiniz bültenimiz umarız
hoşunuza gider.
Önceki bültenimizde bahsettiğimiz gibi, geçen yıl Temmuz ayında hepimizi
kahreden yangından sonra barınağımız neyse ki düzenine ve her zamanki
yoğunluğuna geri döndü. İsterseniz 250’den fazla canın bakıldığı barınağımızın
sıradan bir günü nasıl geçiyor beraberce görelim.
Barınak çalışanlarımız sabah çok erken gelirler. Köpeklerin beslenmesi ve barınağın
genel temizliğiyle işe başlarlar- ki bu günün yarısı demek. Her gün gönüllülerimizin
birkaçı günün belirli saatlerinde köpeklerimizi ve yapılan işleri kontrol etmek için
ziyaret ederler barınağı. Yirmiden fazla köpeğimizin rutin ilaç tedavileri yapılır her gün.
Kansızlık, ishal, kulak ve göz enfeksiyonları, artrit, mantar, uyuz ve ufak yaralanmalar
barınakta sık görülen sorunlar. Eğer bu sorunlar ciddi boyuttaysa köpeklerimiz
hemen veterinere götürülürler. Gün içersinde yavruların bulunduğu odalar defalarca
temizlenir. Malum havalar soğuk, sık sık yavruların yataklarındaki sıcak su torbaları
tazelenir. Akşama doğru tekrar bir genel temizlik ve tüm ünitelerdeki içme sularının
kontrolü yapılır.
Hemen hemen her gün yeni canlar gelir barınağa; kimi barınak yakınına atılmıştır,
kimi Göcek’e, kimi İnlice’ye. Genellikle sağlık durumları kötü olur ve ekstra bakım
gerekir. Aşıları yapılıp 10 gün kadar karantinada misafir edilirler. Sonrasında her
zamanki soru gelir akıllara “Nereye koyabiliriz bu canı?”, “Diğerleri onu
kabullenecekler mi?” Her zaman bir yer bulunur tabi; ama hep kontrol etmek gerekir.
Daha sonra da kısırlaştırması yaptırılır ve barınak hayatı resmen başlar köpeğin. Ayda
hemen hemen 10-15 köpek kısırlaştırıyoruz, yani nüfus artışı nasıl oluyor hesap
edin…

1

Düzenli işlerden biri de sürekli tamir, tadilat ve bakım yapmak. Nüfus bu kadar yoğun
olunca muhakkak her gün teller, kafesler, yuvalar, hortumlar ve hatta duvarlar bile
kontrol edilmek zorunda.
Gönüllülerimiz, sağ olsunlar, yine düzenli ziyaretimize gelirler. Onlar da hem
köpeklerimizi hem de kırık, bozuk bir şeyler varsa onları kontrol ve tespit ederler.
Köpeklerimizi yürütür, tarar, sever ve onları sosyalleştirmeye çalışırlar. Tabi sayımız
çok değil, daha fazla gönüllülere ihtiyacımız var çünkü sosyal köpekler daha çabuk
sahipleniyorlar. Fotoğraflarda göreceğiniz gibi köpeklerimizle vakit geçirmek sadece
onlar için değil sizin için de çok zevkli bir uğraş aslında.

İşler sadece barınakla sınırlı değil elbette, daha onlarca iş var yapılan. Yurtdışındaki
derneklerle sürekli iletişim halindeyiz. Sahiplenme süreci için gerekli tüm resmi
evrakları hazırlamak, teknik işleri yaptırmak için tamirci, sucu, makineci vs bulmak,
yaralı, hasta ve özel bakıma muhtaç hayvanları veterinere götürmek, bakımlarını takip
etmek ve tabi ki tüm bunları yapabilmek için bağış toplamak. Ayrıca sokak kedilerinin
kısırlaştırılmalarını organize etmek, acil vakalarla ilgilenmek ve 4 tane eşeğimizin
bakımı… tüm bunlar derneğimizin üstlendiği işler.
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Sıraladığımız bu işlerin hepsi hem çok vakit hem de çok nakit isteyen işler.
Sadece barınaktaki canlarımıza ayda 20.000.-TL üzeri mama parası harcıyoruz.
Her on günde bir 1.5 ton mama… Buna tedavi olan köpeklerimize ilaç verebilmek
için yaş mama veya kıyma alınıyor düzenli. Veteriner masraflarımız ise aylık 1516.000.-TL’nin altına asla düşmüyor. Yeni gelen bir köpeğin; aşı, kısırlaşma, içdış parazit tedavisi, mikroçiplenmesi ve kan testi için, bize maliyeti 1.500.-TL
Ve hep söylüyoruz, derneğimizin sizin bağışlarınız ve üyelik aidatlarından başka
hiçbir geliri yok. O yüzden lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Bağış yapmak için:
http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr
Belki hatırlarsınız; geçen yıl Nisan ayında barınağımızı fena vuran şiddetli yağmur
ve fırtınadan sonra tüm güneşliklerimiz yırtılmış, çerçeveleri de yıkılmıştı. Sizlerden
gelen bağışlarla güneşlikleri sabit çatılarla yeniledik. Tüm ünitelerin önlerinde artık
sabit metal çatı ve üstlerinde olukları var. Yani canlar hem sıcaktan hem de
yağmurdan korunuyorlar. Tabi tüm ünitelerin yapılması düşündüğümüzden çok daha
fazlaya mal oldu ama borçlanmak pahasına başlamışken işimizi bitirelim dedik.

Katkıda bulunmak isterseniz: http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veyasponsor/?lang=tr
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Son 3 yılda nüfusumuz inanılmaz arttı; 110’dan 250+’lara çıktık ve tabii ki yeni
üniteler eklemek durumunda kaldık. Bu ünitelere kulübeler alındı, şimdi de
kulübeleri sabitlemek için metal sehpalar yapılıyor mecburen. Fırtınalı havalarda
kulübeler devrilip kırılıyor. Yardımlarınızın bir kısmı bu kulübelerle değerlendirildi
ancak yeterli olmadığı için Hollandalı kardeş derneğimiz Stichting AAI’dan destek
aldık.

Sabitlenmediği zaman...

Geçen Temmuz ayında 2 eşeğimiz daha oldu. Muhtemelen büyük yangından
kaçmışlardı. İşte Lulu ve annesi Fleur.
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Fleur ve Lulu, Kara ile beraber yaşıyorlar. Bir de Dinki’miz var; koruyucu aile yanında.

Fleur’un toynakları hemen bakıma alındı.

Ve Dinki de ufak bir operasyon geçirmek durumunda kaldı. Şimdi durumu iyi..

Eşeklerin beslenmesi, barınması ve sağlık masrafları oldukça yüksekmiş meğer!
Sponsor olmak ister misiniz acaba?
Birden fazla kişi aynı eşeğin sponsor olabilir, masrafları paylaşabilir. Bir eşeğe sponsor
olmak ayda 150.-TL, yılda 1.500.-TL
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Bir eşeğin sponsorluğunu üstlenirseniz bizden bir sertifika alacaksınız ayrıca yıl
boyunca fotoğraflarla gelişmeleri göreceksiniz. Daha detaylı bilgi için bize yazın;
helpgocekstrays2@gmail.com
Ağustos ayında iki kangal cinsi köpeği kurtardık. Göcek’in ortasında, bu kadar
ihmal edilmiş, bu kadar kötü durumda köpek göreceğimiz aklımıza gelmezdi. İkisinin
de açlıktan, besinsizlikten kemikleri sayılıyordu. Onları ilk gördüğümüzde
gözyaşlarımızı tutamadık. Şimdi barınaktalar; barınakta olmak iyi bir şey mi? Hayır!
Ama aradaki farka bakar mısınız lütfen? Sahipli köpeklerin barınaktakilerden daha
kötü bakıldığı o kadar çok durum var ki çevremizde…

Katkıda bulunmak isterseniz: http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veyasponsor/?lang=tr
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Yine Ağustos ayında Boynuzbükü koyundan bu 13 yaşındaki kızı kurtardık. Kocaman
bir tümörü vardı. Tedavisi yapıldı ve hemen sahiplendi. Adı Daisy ve en azından son
yıllarını mutlu ve güvende geçirecek.

Eylül’de de bu miniğin Bucak mevkiinde yol kenarına atıldığını duyduk.
Onu bulup Alana kadar tabi ki araba çarptı ve bacağı kırıldı. Tedavilerini yaptırdık, bir
müddet koruyucu aile yanında kaldı ve kısa zamanda da burada sahiplendi. Şimdi
yeni köpek dostu Pip ve kedi dostlarıyla mutlu bir yuvada yaşıyor.
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Eylül sonu hediyemiz bu zavallı can. Neredeyse ölmek üzereyken barınağa atılmış.
Kulaklar kesik, bir deri bir kemik, pire ve keneden kanı kalmamış ve yardımsız ayakta
duramıyordu. Hemen bakım ve tedavi için kliniğe alındı. Durumu şimdi gayet iyi ve o
da sahiplendi.

Dostum, tedaviden sonra
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Ne şanslıyız ki Dalaman Bahçeşehir Koleji bizi sosyal proje konusu yapmış. Geçen
Ekim’de 14 öğrenci 4 öğretmen eşliğinde barınağımızı ziyarete geldiler. Barınağımız için
mama ve temizlik malzemesi toplamışlar. Tüm çabaları ve yardımları için onlara teşekkür
ederiz; duyarlılıklarıyla hem bizim, hem de köpeklerimizin umut kaynağı oldular.
Bir de Müzik ve Türkçe öğretmenlerinin yardımıyla “Onlar Bize Emanet” adlı bir şarkı da
yazmışlar. Şarkı 4 Ekim, Dünya Hayvanlar gününde yayınlandı.
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Ekim sonu gibi bu güzellik bulundu. Yine aynı hikaye tabi; aç, bir deri bir kemik,
iç dış her yeri parazit dolu, uyuz, ön sol bacağı sakat ve ölmek üzere. Tedavilere
başlandı hemen. Bol sevgi, ilgi ve bakım sonunda bacağı ampute edilmiş de olsa,
kendine geldi. Hem de ne gelmek! Bacağının eksikliği onu hiç durdurmuyor; son
derece sağlıklı ve mutlu bir köpek oldu. Adı Eiko ve sahiplendi bile; çok yakında
ailesine kavuşacak.

Gördüğünüz gibi hemen her gün tedavi, ilaç, ameliyat gerektiren bir durumumuz
oluyor. En kötüsü barınakta salgın hastalık olması ve Kasım sonu itibariyle onu da
geçirdik maalesef. 30’dan fazla köpeğimiz “Barınak Öksürüğü” yüzünden tedavi almak
zorunda kaldı. Hastalığı kapanlara antibiyotik ilaç verildi, bünyesi zayıf olanlara ayrıca
aşı yapıldı. Sadece ilaç tedavisi bize 6.500.-TL’ye mal oldu. İlaçlar çok pahalı, hayvan
ilaçları daha da pahalı.
Katkıda bulunmak isterseniz: http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veyasponsor/?lang=tr
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Hayvanlarda görülen en kötü Akdeniz Hastalıkları’ndan biri herhalde
Leishmania’dır. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir kum sineğinin ısırmasıyla kana
geçen Leishmania sadece belirtileri tedavi edilebilen (edilebilirse), kendisi tamamen
tedavi edilemeyen ve çok tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa yakalnmış bir köpeğin
ömür boyu takip edilip bakılması gerekir. Ve birkaç köpeğimizde Leishmania çıktı.
Yani uzun ve pahalı bir tedavi sürecindeler; ilaçları yurtdışından geliyor. Bir köpeğin
tedavisi 1.500.-TL civarı. Yardım etmek isterseniz;
http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr
Leishmania ile mücadele eden canlardan biri yaşlı Peder. Peder’I bulduğumuzda
berbat durumdaydı zavallı; hem Leishmania hem de uyuzdan müzdaripti. Eğer onu
almasaydık, tedavi etmeseydik muhtemelen acı içinde ölecekti zavallı. Tedavisi aylar
sürdü; ama fotoğraflarda da göreceğiniz gibi çabalara deydi. Peder hala barınakta
çünkü hasta köpeklerin sahiplenilmesi çok zor. En azından mutlu ve sağlıklı…

Peder gibi tedavi altındaki köpeklerimize yardım etmek isterseniz
http://www.gocekanimalrescue.com/bagis-veya-sponsor/?lang=tr
Tüm bunlar maddi ve manevi destekleriniz sayesinde yapıldı ve yapılacak!

2019’da, desteklerinizle,
120 köpeğimiz sahiplendi,
114 köpeğimiz kısırlaştırıldı,
46 erkek ve 100 dişi kedi kısırlaştırıldı
Ve onlarca yardıma muhtaç hayvana el verildi...
Umarız destekleriniz 2020’de de devam eder. Lütfen web sayfamızı ziyaret edip nasıl
bağışta bulunabileceğinizi inceleyin. http://www.gocekanimalrescue.com/bagisveya-sponsor/?lang=tr
Sahiplenme şansı hiç olmamış, şansını kaybetmiş, hayatını barınakta geçirecek
köpeklerimiz veya eşeklerimizin sponsorluğunu üstlenebilirsiniz. Bir köpeğin
sponsorluğu ayda 100.-TL yılda 1.000.-TL.
Bir eşeğin sponsorluğu ayda 150.-TL, yılda 1.500.-TL
Sponsorluğunu yaptığınız hayvanın fotoğrafıyla bir sertifika ve o hayvanla ilgili düzenli
bilgi edinecekesiniz. Detay için: helpgocekstrays2@gmail.com
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Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Her zaman ki gibi iç açıcı bir
albümle sonlandıralım bültenimizi; sahiplenen köpeklerimizin en güncel fotoğraflarını
aşağıdaki “kaçınılmaz detaylardan” sonra görebilirsiniz .
Saygı ve Sevgilerimizle,
Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
Yonca, Canan, Gulden, Uli, Christine, Grace, Sina, Aylin, Peter and Fergus
www.gocekhayvankurtarma.com
Banka Hesaplarımız :

GÖCEK DOĞA VE HAYVAN DOSTLARI DERNEĞİ –
YAPI KREDİ 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

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

İşte Altın Sepetler’ini bulan canlar.
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Dear Friends,

We are pleased to introduce our latest newsletter and very much hope you enjoy our news for
the last semester of 2019 and our projects for 2020. It has been incredibly busy and we hope
you will continue with us on our journey.
After the disastrous fires in July last year, we went back to our daily very busy routine. Let
us take you through an average day at the shelter, looking after our 250 + dogs, and you will
see that there is never a dull moment in the life of a rescuer...
The staff arrives early in the morning, feed the dogs and clean the shelter – when they finish,
half-a day is already gone.
Every day some of us go to the shelter and together with the staff, they check on the dogs.
More than 20 dogs are treated every day – anemia, diarrhea, ear problems, eye problems,
arthritis, fungus, mange, small injuries etc... are very common amongst our doggies. If the dogs
are seriously ill or injured, they are taken to the vet. On average 10 dogs per month are going
to the vet to be sterilized.
They then deal with new arrivals. Every week, dogs are dumped at the shelter or in the Gocek
area– most of them are in a bad condition and need extra care. They are vaccinated and kept
in quarantine for 10 days. After these 10 days, the big question arises – where to put this new
dog and be sure that he/she will be accepted by the other dogs in that section ? That is a big
decision and a big responsibility and is time consuming.
Infrastructure is also checked – there is always something (big or small) to be repaired or
replaced – fences, doors, walls, hoses, kennels etc…

16

Volunteers also come regularly to the shelter – they check on the dogs and the infrastructure,
they walk, brush, cuddle some dogs. We would like more dogs to be walked and cuddled as
socialized dogs have more chance to be rehomed. We really need more volunteers. As you
can see from the photos, interacting with dogs brings a bright smile on everybody’s face…

But the job does not end with the shelter. There are many other things to do – talk to
associations abroad about rehoming dogs, take photos of the dogs and keep the album up to
date, organise official documents, deal with the authorities, find money to pay the bills, drive
sick/injured dogs to the vets and discuss treatments, organise workers for maintenance and
repairs, organise fund raising and social media, organise the accounts and payments etc…
We have to deal with the stray cats (sterilization and injuries) and the 4 donkeys in our care,
also with emergencies (accidents, dogs dumped in or around Gocek, badly looked after private
animals etc...)
The above is time consuming and really very expensive. We need 2,700 Euros per month
to buy dog food. We are buying minimum 1.5 tons of food every 10 days, more than 4.5
tons per month... Plus wet food for the puppies and minced meat to give the medicines…
Our bills to the vet amount 2,900 Euros per month on average.
A new rescued dog costs us more than 200 Euros the first year, food not-included. That
covers vaccinations, sterilisation, and the chip and blood test required to travel to the
EU.
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Prices of medicines and food are based on the Euro or the Dollar and prices constantly
increase…
Our Association is completely financed by your gifts and we do not receive any subsidy
from governments or from business.
Please consider to help us towards our expenses
http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
You may remember that in April last year, a big storm damaged our shelter and destroyed
most of the sun awnings. Over the summer, with your financial help, we replaced the sun
awnings and every section now has a permanent roof. Unfortunately, because we ran out of
money, we could not complete this project and some roofs need to be enlarged, gutters have to
be added… And if we do not cover the ground with gravel, the dogs are paddling in the mud….
It has already been raining a lot so far this winter and some sections are regularly flooded so
these jobs cannot wait. We decided to start the works even if we do not have the funds so we
are in debt.

We need 1,500 Euros – please help ! http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
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Because the number of dogs at the shelter dramatically increased over the last 3 years
(from 110 dogs to 250 +), we had to create and fence new sections. The dogs in these sections
must be protected against the elements – we needed new kennels and racks to stabilise the
kennels (without racks, the kennels are flying all over the place and are getting destroyed). With
your help, we could buy some kennels but it was not enough so Stichting AAI in Holland
generously helped us finalise this project. Thank you.

If not stabilised...

In July last year, we rescued 2 more donkeys. They probably arrived in Gocek after they
escaped the big fires. Meet Lulu and her mum Fleur
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Fleur and Lulu are living together with Kara (another rescue). We also rescued Dinki who is
with a foster family.

Fleur’s hooves had to be urgently trimmed.

And Dinki had a big lump which had to be medically removed – she is ok now.

Getting food, hay and clover, and providing a shelter and medical care to four donkeys is
expensive. Would you consider sponsoring a donkey ?
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Multiple persons can sponsor the same donkey, sharing the costs, or one single sponsor can
pay the sponsorship fee by monthly instalments. Sponsor a donkey costs 20 euros per month
or 200 Euros per year.
When you sponsor a donkey, you receive a certificate, also updates and photos through the
year. Contact us for more details helpgocekstrays2@gmail.com
In August last year, we rescued two Kangals and we were in tears - they were in such a bad
condition. They are now at the shelter. It took time and a lot of high quality food and boosters etc…
but they start to look very good. Photos of Amy and Stan when we found them and now :

Please consider donating towards Amy and Stan’s expenses.
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In August, we also rescued a 13 year old lady. She had been dumped in Boynuzbuku, a bay
close to Gocek so we had to go by boat to rescue her… She had a big tumor, which was removed
but it may come back… Daisy was rehomed locally and now knows what a golden basket is.

In September, we heart of this little dog who had been dumped close to Gocek. It took us a few
days to find her and, of course, by that time, she had been hit by a car and had a broken leg. She
was operated and spent some time in a foster home. Izzy has just been rehomed locally... and is
now living with her new friend Pip and some cats.
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At the end of September, this poor soul was dumped at the shelter. He was very close to
death – covered with ticks and fleas, ears cut and so skinny – he could not stand by himself.
We took him to the clinic, where he got the treatments and care he needed. Sweet Dostum has
been adopted locally.

Dostum after weeks of treatment
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In October, we had the privilege to be chosen by the “Bahçesehir Koleji”, a private school in
Dalaman, as their “social project”. They collected food and cleaning material for our shelter. 14
students (from 5th to 12th grade) and 4 teachers came to visit the shelter. Thank you so much for
your hard work and generosity – you are an inspiration and we appreciate so much what you did for
our association and our doggies.
They also wrote a very moving song “Onlar bize emanet” (They are entrusted to us), with the help of
their Turkish teacher and their music teacher. The song came out on 4th October, World animal day.

At the end of October, we rescued this poor doggy, very close to his end. He was very
skinny, had parasites in his blood and was crippled. Unfortunately, his leg had to be amputated.
After he got the right treatment and a lot of TLC, vitamins and boosters, Eyko is now a healthy
buddy. Eyko is now at the shelter. He is incredibly kind and his handicap does not seem to
bother him. Eyko is adopted and will soon go to his forever home.
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As mentioned above, every day, there are dogs who need to be medically treated.
Sometimes unfortunately, there are also epidemics. In November, we had an epidemic of
kennel cough and more than 30 dogs had to be treated. The sick dogs got antibiotics and we
had to vaccinate the weakest dogs. That epidemic costed us more than 1,000 Euros in
medicines only. Please help towards our bills at the vet
http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
Amongst the “Mediterranean illnesses”, there is one called Leishmaniasis. Leishmaniasis is
a terrible disease that is caused by a tiny sand fly that you cannot see and it is very difficult to
prevent. Although the symptoms can be treated, it is incurable and the animal with the disease
has to be carefully monitored and looked after for all of its life. Unfortunately, some of our
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doggies got it. The treatment is long and very onerous as the medicine comes from abroad.
Each treatment costs us Euros 250 !
One of these sick doggies is old Peder. When we rescued Peder, he had both Leishmaniasis
and mange. Peder was very weak and he would probably not have survived if we had not taken
him into our care. It took many months of treatment, boosters and good food but Peder is now a
happy old boy. Peder is still at the shelter as, unfortunately, dogs with Leishmaniasis are very
rarely re-homed. The photos show Peder when we rescued him and Peder today after the
treatment

We are expecting more dogs to get sick so please help us towards these expenses. Please
help us make a stock of medicines http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
All the above would not have been possible without your financial and moral support !

In 2019, with your help,
we rehomed 120 dogs,
we sterilised 114 dogs,
we sterilised 46 male cats
we sterilised 100 female cats
and we help dozens of animals in need...
We hope that you will continue to support us in 2020. Please visit our website to see how you
can donate http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
NEW – SPONSORSHIP : Some dogs are not re-homable or missed their chance to be adopted
and will never leave the shelter – but they also deserve some extra care and treats. A way to
help is to sponsor one of these dogs (or a donkey). Sponsorship also is a wonderful and feeling
good birthday or anniversary present. When you sponsor a dog (or a donkey) or offer a sponsor
ship to someone, we send you a printable certificate with the photo of the dog (or the donkey).
We also send some news and photos during the year.
Sponsoring a dog costs 15 Euros per month or 150 Euros per year. Sponsoring a donkey costs
20 Euros per month or 200 Euros per year.
Contact us for more detail helpgocekstrays2@gmail.com
To finish our newsletter on a positive note, see below some photos of our ex-rescues, who
were lucky enough to find their golden basket.
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Thank you for reading.

Gocek Friends of the Environment and Animals
Yonca, Canan, Gulden, Uli, Christine, Grace, Sina, Aylin, Peter and Fergus
www.gocekanimalrescue.com
Some recent photos of the lucky ones who found their forever home...

Logan

Maya

Florence

Pepper
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Cheddar

Chicco

Cynar

Alana

Rumba

Venus
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Sadi

Sloan

Snow

Jake

Jolene

Sem

Our bank account details :

GOCEK DOGA VE HAYVAN DOSTLARI DERNEGI –
YAPI KREDI BANK / Göcek branch / Turkey
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
Donation via Paypal :
Other ways to help :

helpgocekstrays2@gmail.com
http://www.gocekanimalrescue.com/donate/
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Our Association is completely financed by your gifts and we do not
receive any subsidy from governments or from businesses.

“The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention” Oscar Wilde
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