Kurban Bayramı’nda
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
icazet, cevaz ve
esasları doğrultusunda
LÖSEV’e
vekâlet vererek
kurbanlarınızı
dini usullerle
kestirebilir,
nakdi bayram
bağışlarınızla
lösemili
çocuklarımıza ve
kanserli
hastalarımıza
hayat verebilirsiniz.

Vekaleten kurban kesiyoruz çünkü...
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KURBANLARINIZI VEKÂLETEN

MADDİ BAYRAM BAĞIŞLARINIZLA

Kurban ibadeti Yüce Allah’a yakınlık sağlamaya ve onun
rızasını kazanmaya yönelik bir ibadettir. “Ey Rabbim bana
bir oğul ihsan et” diyen Hz. İbrahim’in kavuştuğu oğlunu
kurban etmek, yerin sadakatini göstermek üzere seçilen yoldur.

Lösemi hastalığının tedavisi yaklaşık 3 sene sürmekte ve
ekstra hijyen önlemleri, sağlıklı beslenme ve yüksek
moral sayesinde yüzde 92 iyileşme sağlamaktayız.

TÜRKİYE’DE KESİYOR VE DAĞITIYORUZ

Sizler de kurban ibadetinizle lösemili bir çocuğun iyileşmesine vesile olarak Allah’a ve onun emirlerine bağlılığınızı gösterebilirsiniz. Kurbanın esası takvanız, yani ona olan samimi
saygınız, kalpten gelen niyetiniz ve yapacağınız iyiliklerinizdir.
Sizden vekalet alarak tam 14 yıldır hijyenik et kombinalarında,
din görevlisi ve noter huzurunda kurbanınızı kesiyor;
Lösemili Çocuklarımıza ve tüm kanser hastalarımıza
12 ay boyunca dağıtıyoruz. Ayrıntılar Sayfa 2’de

ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI KURTARIYORUZ

LÖSEV olarak yüzde 100 tedavi başarısı amacıyla çıktığımız
bu yolda yaptığınız nakdi bağışlarınızla lösemili ve kanserli
çocuklarımıza imkanlar sunarak hayat veriyoruz.
Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi tedavilere eşit kavuşurlar
ilkesiyle çalışıyor; tamamen parasız yaşam sunuyoruz.
‘Kurban Bayramı Bağışları’nızla yurt dışı ilacından, yoğun
bakımına, maddi ihtiyaçlarından beyaz eşyalarına
kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıntılar Sayfa 3’te
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VEKÂLETEN KURBAN İBADETİNDE
Merak Edilen 10 Soru ve 10 Cevap
1 LÖSEV kurban kesiyor mu?
Evet, LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini
lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da
yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş
veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın bir,
iki ve üçüncü günlerinde yerine getirilir. Böylece kurbanın eti derisi ve tüm organlarıda değerlendirilir.

2 Adak kurbanı kesiyor musunuz?
Adak kurbanlarınızı bayramdan bir gün önce olan, Arife günü, dini vecibelere uygun şekilde kestiriyor
ve etini aynı yöntemle 12 ay boyunca taze et ve et ürünleri olarak lösemili ve kanserli çocuklarımıza ve
ailelerine dağıtıyoruz. Öte yandan tüm yıl içinde de adak bağışlarınızı kabul ediyor, etini dağıtıyoruz.

3 Vekâleten kurban ibadeti olur mu?

V E K Â L E T E N
Kurban İbadeti
N a s ı l Ya p ı l ı y o r ?
Kurban, “Allah’a yaklaşmak, inancını ve bağlılığını sunmak” anlamında mali bir ibadettir.
Kurban kesmek isteyen herkes, niyet ederek ve vekâletini LÖSEV’e vererek kurban kestirebilir. Vekil tayin
edilen Vakıflar dini vecibelerini yerine getirerek vekaleti
yerine getirebilirler. 14 yıllık tecrübemizle LÖSEV’de
kurbanınız dini usullere uygun şekilde kesilmektedir.

Evet, vekâleten kurban ibadeti olur. Diyanet İşleri Başkanlığı Yüce Allah’a yakınlaşmak için gerçekleşen
kurban ibadetlerinin mali bir ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine dair cevaz veriyor ve
“Dinimiz gereğince kurbanın rüknü; kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır” şeklinde açıklıyor.

4 Dini vecibelere uyuluyor, kan akıtılıyor mu?
Dinimizin emrettiği şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun kesimler
yapılıyor. Vasıflarına uygun kurbanlıkları, din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence
sorumlusu, kasap ve et sorumlularından oluşan bir ekip huzurunda dini vecibelere uyarak,
isimlerinizi tek tek okuyarak ve kan akıtarak kesiyor, ibadetinizi vekâleten gerçekleştiriyoruz.

5 Kurban eti hemen dağıtılıyor mu?
Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili
ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.

Kurban etleri yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet,
cevaz ve esasları doğrultusunda emanet ve takas usulü
ile değerlendirilerek lösemili ve kanserli çocuklar ile
yetişkin kanser hastalarına 12 ay boyunca kuşbaşı,
parça et, biftek gibi taze et ürünleri olarak dağıtılmaktadır.

6 Dışarıdan kurban eti ve derisi kabul ediyor musunuz?
Evet, kurban eti kabul ediyoruz. Yalnız Ankara, İncek’te bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz
ile Ankara, Tulumtaş, Koparan’da bulunan Lösemili Çocuklar Köyü’müzdeki soğuk hava depolarımızın
kapasitesi kadar et kabul ediyoruz. Fakat, canlı hayvan ve kurban derisi bağışlarınızı almıyoruz.

7 Kesilen kurbanımın etinden bir parça alabilir miyim?
Hayır, veremiyoruz. Kurbanlarımız büyük entegre et tesislerinde kesildiği için bu mümkün olmamakta.
Kurbanınızın tamamını lösemili ve kanserli çocuklar için bağış olarak kesiyor ve değerlendiriyoruz.

8 Kurban kestirmeden lösemili çocuklara bağış yapabilir miyim?
Kurbanın rüknü kanın akıtılmasıdır. Ancak kurban ibadeti mali bir ibadettir. Yerine geçmemekle birlikte
dilerseniz ‘Kurban Bayramı bağışı’ yapabilirsiniz. Çocuklarımızın ücretsiz tedavi alarak iyileşmeleri için
maddi bağışlarınıza da ihtiyaçları var. İlaç, kan, ilik bulamayan; hastanede yatacak ve tedavi olacak
maddi gücü olmayan; eğitimlerine devam edemeyen hastalarımızın hayatını kurtarmak sizin elinizdedir.

9 Bağışım sonrası bilgilendirme yapacak mısınız?
Bağışınıza dair sizinle bağışı aldıktan ve eğer bağışınız vekâleten kurban kesimi ise kesimi gerçekleştirdikten
sonra en az iki kere iletişime geçiyoruz. Bu sebeple bağış yaparken posta adreslerinizi, telefon numaralarınızı, e-posta ve sosyal medya bilgilerinizi doldurmanızı ya da güncellemenizi mutlaka rica ediyoruz.

Tüm Türkiye’de tespit edilen ve sosyal incelemeleri
tamamlanan lösemi ve kanser hastası çocuklarımıza,
ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına ihtiyaçları doğrultusunda eşit ve yıl içinde düzenli olarak vakumlanmış
ambalajlarda bu etleri evlerine kadar götürüyoruz.

LÖSEV
ET KART

10 Hem kurbanımı kestirip hem de her ay düzenli maddi bağış yapabilir miyim?
Elbette, inançlarımızı ve iyilik duygularımızı sınırlayan hiçbir şey olamaz. Kurbanınızdan ayrı olarak
dilediğiniz miktarda bir sefer ya da kredi kartınızla her ay düzenli istediğiniz kadar maddi bağış
yapabilirsiniz. Öte yandan hastanemizin, okulumuzun, köyümüzün bir odasına kendi ya da
sevdiklerinizin adını verebilir; şirketinizin ismini duvardaki büyük tuğlalara yazdırarak yaşatabilirsiniz.
Ayrıca gayrimenkul bağışı da yapabilirsiniz.

“ *Vekaleten

“

kesilen kurbanlar kesilir kesilmez çocuklarımıza ulaştırıldığı gibi 12 ay boyunca
taze et ve et ürünleri şeklinde dağıtılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazeti ile kalan et,
deri vb. kıymetler rayiç bedel üzerinden ekonomik değerlendirilerek gelir elde edilip hastaların
ücretsiz tedavileri, bu tedaviler için merkezlerin yapımı, eğitim ve sosyal ihtiyaçları ile
hastalarımıza ve ailelerimize maddi destekler için vakıf amaçlarımız doğrultusunda sarf edilecektir.

Kurban etleri taze olarak dağıtılmasına rağmen
ulaşım ve sıcak hava koşullarından dolayı çocuklarımız LÖSEV ET KART ile de bu eti kullanabilir.
Büyük marketlerde yalnızca taze et ve et ürünleri
için geçerli olan içi para dolu bu kartlarla
diledikleri zaman istedikleri kadar et alabilir.
İsterse 2 kilo kıyma, 1 kilo pirzola, 10 gün sonra da
1 kilo kuşbaşı, 2 kilo antrikot alarak hem sağlıklı beslenebilir hem de zengin sofralarının moraline kavuşabilirler.
Sahibi : LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı • www.losev.org.tr • losev@losev.org.tr
ISSN 1308 - 0482 • Yönetim Yeri : Turgutlu Sk. No:30, GOP - ANKARA T: 0 312 447 06 60
F : 0 3 1 2 4 4 7 6 8 3 3 • S o r u m l u Ya z ı İ ş l e r i M ü d ü r ü : D r. Ü s t ü n E Z E R
Ya y ın K o o rd in a t ö rü : H ü l y a Ü N VE R • Ta s a rım v e U y g u la m a : E r g in B AT TA L
Yapım: LÖJANS Tasarım • T: 0 312 447 06 60 • Temmuz 2020 850.000 adet basılmıştır. • LÖSEV
Yaşam Dergisi tamamen ücretsiz basılmaktadır. • 3 ayda bir yayımlanır. Bölgesel ve parasız dağıtılır.
Baskı : APA Uniprint Basım San. ve Tic. A.Ş.
Hadımköy - İstanbul
Adres: Ömerli Köyü Mevki 34555 Hadımköy - İstanbul • T: 0 212 798 28 40 • F: 0 212 798 20 63
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En önemlisi Kurban Bayramı
maddi bağışlarınızla

Lösemili binlerce çocuğumuzdan biri

Rüzgar’ın yolculuğu...

HAYAT KURTARIYORUZ

Işıltılı caddelerde
koşmaya az kaldı

Lösemi ve kanser çok zor ve pahalı bir hastalıktır.
Yüzde 92 tedavi başarımız, sosyal desteklerle ve
yaşama bağlayan eserlerimizle mucizeler yaşatıyoruz.
En önemlisi de bu hizmeti onlara verirken çocuklarımızdan ve ailelerinden tek kuruş para almıyoruz.

“3 yaşındaki oğluma
lösemi teşhisi konduğu gece
onu hastanede uyutup,
bir buçuk aylık bebeğimi
emzirmeye gittiğimde
anladım anneliği...”

L Ö S E V S a ğ l ı k K e n t i İncek’te kurulmuş olan Lösemili

Çocuklar Okulumuzda kolej
seviyesinde ilk, orta ve lise
düzeyinde eğitimler veriyoruz.

Yaklaşık 3 yıl süren tedavilerinde
saçlarını kaybeden, vücut dirençleri azalan çocuklarımızın; kişiye
özel tedavi almalarını, iyi beslenip,
steril koşullarda yaşamalarını
önemsiyor; Ankara’daki LÖSEV
Sağlık Kenti’nde hizmet veriyoruz.
Kentimizde yer alan LÖSANTE
Hastanemizde lösemili ve kanserli
çocuklara kemoterapiden, 6 öğün
yemeklerine; tek kişilik lüks odalarından, pijamalarına, oyuncaklarına
kadar ücretsiz tedavi sağlıyoruz.

Yerinde duramayan çocuklara yakışmaz yavaş hareketler. Yatarak
oyun oynama,uyanamama bir şeylerin ters
gittiğinin işaretini verir. Beyazlayan ten renklerini, vücutlarındaki morarmaları göz görür ama kalp anlamak istemez. Ne ağır hareketi, ne soluk teni,
ne halsizliği ne de lösemiyi konduramaz çocuğuna hiçbir anne baba…
Rüzgar’ın yatışı LÖSANTE Hastanesi’ne yapıldığında doğum gününe
sayılı günler vardı. 3 yaşını uğurlayıp, 4 yaşını karşıladığı günlerde “yüksek
pencereli” odalardan birinde başlamıştı lösemiye karşı mücadelesi.
Gündüz bulutlara bakarak benzetme oyunu oynar, kuşların nasıl güzel
uçtuklarını izler; akşam balkondan uçaklara el sallardı annesiyle beraber.
Yapboz gibi daha önce hiç keyif almadığı oyunlardan keyif almayı öğrendi,
resimlerini umutla yaptı LÖSANTE’deki yatağında. Bir asra sığabilecek
bir dizi olayı birkaç ayda yaşayan minik Rüzgar’la Lösemili Çocuklar
Eğitim ve Sağlık Vakfı, LÖSEV, geçen yıl bu zamanlar tanıştı.

Özgüvenleri gelişmiş, kendi ayakları
üzerinde duran bireyler olarak
onları geleceğe hazırlıyoruz.

Bodrum Çocuk Tatil Köyü

Kırmızı araba duvarımızda

Hastane çalışanlarının hafızalarına o renkli hayal gücünü
yansıttığı resimleri, hemşirelerin isimlerine uygun söyleLÖSEV Doğal Yaşam Köyü
diği şarkılar ile kazındı. Kırmızı araba, yeşil çocuk, mavi
Tedavileri için Ankara dışından
kuş resimleri hala duvarlarımızda başka çocuklara umut
“Bodrum’un
en
güzel
gün
batımıgelen ailelerimiz Tulumtaş’taki
oluyor. “3 yaşındaki oğluma lösemi teşhisi konduğu
nın
izleneceği
nokta”
olarak
köyümüzde trafikten uzak, yemyeşil
gece onu hastanede uyutup, bir buçuk aylık bebetanımlanan
Turgutreis’teki
bir doğada, kuzularla oynayıp,
ğimi emzirmeye gittiğimde anladım anneliği” diyen
4
yıldızlı
otelimizde
ücretsiz
tatil
ineklerden süt sağarak doğal
Merve annenin cümleleri yüreğimizi sızlatıyor,
yapan
lösemili
çocuklarımız
bütün
beslenerek yaşıyorlar.
“Pencerelerden gökyüzünü önümüze serdiğidertlerini denize atıyor,
niz, gözünüzdeki ışıkla bize umut olduğumotive oluyorlar.
nuz, minicik kalpleri ile kocaman yükleri omuzlayan meleklerimize
çocuk gibi yaşama
şansı verdiğiniz için
2010 - Nisan 2020
sonsuz teşekkürler”
Tarihleri Arasında
Çocuk,
Yetişkin Lösemili
ve Kanserli Hastal
ifadeleri ise LÖSEV
arımıza
Yaptığımız Maddi
Yardım Toplamı
ailesine umut ve güç
ANNELERİN BANKA
HESAPLARINA YATI
veriyor. Bir yılın sonunda yatağından kalkan Rüzgar’ın
RILAN
NAKİT YARDIMLAR
Çamaşır makinesinden, çay
şu an tedavisi olumlu bir aşamada; Ara ara hastanemizi
55.266.754,06 TL
kaşığına kadar her şeyin bulunduğu
ziyaret ediyor, ışıltılı caddelerde koşmak için günler sayıyor.
SAĞLIK VE TEDAVİ
aile konutlarımız ‘Sevgi Evleri’nde
YARDIMLAR
(Hastane masrafları,
ilaç, vb.)
ve 5 yıldızlı tatil köyü konforundaki
Hayat verirken…
176.650.265,80 TL
‘Kirazlı Konak’ta aileleriyle kalan
İnanıyoruz ki bir çocuğun gülümsemesiyle başlar her şey.
AYNİ YARDIMLAR
çocuklarımız hızla iyileşiyorlar.
(Et-Temel Gıda- GiysiHayalleriyle renklenir, hatıralarıyla güçlenir, şarkılarıyla,
Eşya
vb.)

LÖSEV Eğitim Kurumları
Sağlık problemlerinin yarattığı
fiziksel ve psikolojik sebeplerden
örgün eğitim kurumlarına devam
edemeyen çocuklarımıza Ankara,

41.712.144,37 TL

EĞİTİM ve SOSYAL
YARDIMLA

13.141.582,48 TL

R

TOPLAM 286.770.7
46,71 TL
İki Yüz Seksen Altı Tri
lyon Yedi Yüz Yetmiş
Milyar
Yedi Yüz Kırk Altı Milyo
n Yetmiş Bir Lira

danslarıyla coşar. Bir çocuk toplumun umutlarının
taşıyıcısıdır. Bu bilinçle ellerinden tutmaya çalıştığımız
16 bin 638 çocuk ve annesinden yalnızca ikisi
Rüzgar ve Merve anne.
Çocuklarımıza bu mücadele yüklü yolculuklarında
hayat verirken bu bayram onların elinden
siz de tutar mısınız?
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA
N a s ıl B a ğ ış Yaparım ?

ÜSTÜN HOCA
DİYOR Kİ...
Her Kurban
Lösemili
Çocuklara Can!

Pediatrik Hematolog-Onkolog

Dr. Üstün EZER

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı

2300.- TL asgari ücret alan 5 nüfuslu bir
ailenin bugünün koşullarında geçinmesi
mümkün değildir. Ev kirası, elektrik, su,
doğalgaz
faturaları,
mutfak,
tencere
kaynama - yemek masrafları, çocukların okul
giderleri derken ay sonunu getiremezler.
Bir de bu ailenin çocuğuna, bir gün lösemi
teşhis konulursa o an dünya başlarına yıkılır.
Zaten kredi kartı, banka, bakkal vb. borçları
varken bir de Lösemi gibi tedavisi son
derece pahalı ve 3 sene süren bu korkunç hastalıkla nasıl mücadele edeceklerini düşünün.
Baba işten ücretsiz izin alacak veya ayrılacak,
lösemili çocuk annesiyle en az 6 ay hastanede
yatacak, diğer kardeşlere kim bakacak?
Bu aile ne yiyecek, ne içecek, neyle geçinecek,
tedavi
masraflarını
kim
karşılayacak?
Çıkarken doktorları anne ve babaya diyecekler ki;
- Aman eve gidince çocuğunuza iyi bakın,
ayrı odada yatırın, her gün çarşafını ve
çamaşırlarını değiştirin, protein açısından
zengin gıdalarla besleyin, et yedirin ve
onların moralini yüksek tutun.
- Doktor Bey, iyi güzel söylüyorsunuz da tüm
bunları ben nasıl sağlayayım? Etin, kıymanın
kilosu olmuş 100.- TL. Asgari ücretle geçinemezken bunları nasıl yapayım, neyle alayım?
Diğer çocuklarımı aç mı bırakayım?

Bağışlarınızın her kuruşunun yerini bulması ve hayat kurtarması için
tüm gücümüzle çalışıyor; aşağıdaki kanallar üzerinden desteklerinizi
bekliyoruz. Banka yetkilileri ekranlarında LÖSEV hesabına erişemediğini
bildirdiklerinde bizimle iletişime geçmenizi önemle rica ediyoruz.
İnternetten

Ofislerimizden

Telefondan

www.losev.org.tr
Web sayfamızdan
“KURBAN BAYRAMI
BAĞIŞI” linkimize
tıklayarak kurban bağışınızı
yapabilirsiniz.
İnteraktif bankacılık
işlemlerimizde ise “BAĞIŞ”
bölümünden “LÖSEV”
seçeneğini tuşlayarak
bağışınızı
gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda açık adresleri
yer alan Ankara Vakıf
Merkez ya da İstanbul,
İzmir, Bursa, Antalya,
Adana, Kayseri, Samsun ve
Eskişehir illerinde bulunan
irtibat ofislerimize
uğrayarak
projelerimizi dinleyip,
nakit veya kredi kartı ile
bağışlarınızı
gerçekleştirebilirsiniz.

0312 447 0660
Ankara Vakıf Merkez
ya da illerde bulunan
irtibat ofislerimize telefon
ederek LÖSEV’i yakından
tanıyabilir ve kredi kartınızla
bağış yapabilirsiniz.
Telefon bankacılığı
kullanıyorsanız da sadece
android telefonlar
aracılığıyla bağış ekranı
sistemine erişebilirsiniz.

Tüm Banka Şubelerinden

Tüm PTT Şubelerinden

Türkiye’deki bütün bankaların
tüm şubelerinden
“BAĞIŞ EKRANLARI” aracılığıyla
herhangi bir masraf ödemeden
“LÖSEV” hesabına bağışınızı yapabilirsiniz.

Türkiye’nin her köşesindeki
PTT şubelerinden
posta çeki hesabına gerek duymaksızın
bağış ekranlarından vakfımıza
bağışta bulunabilirsiniz.

İşte böyle acı ve hüzün doludur bizim
hikayelerimiz. Yüzde 87’si asgari ücret ve
altında gelire sahip Lösemili Anne, Baba ve
Çocukları ile büyük bir yaşam savaşı veriyoruz.
Onları ayakta tutmak, her ay banka hesaplarına
para yatırmak, evlerine düzenli et ve
temel
gıdaları
götürmek,
hijyenlerini
sağlamak ve en önemlisi moral vererek
hayata
bağlamaktır
LÖSEV’in
işi.
Bu kadar zor işleri başarırken, sayıları her geçen
gün artan kırk bini aşkın Lösemili Çocuk ve kanser hastamıza hayat verirken asla yalnız değiliz.
Arkamızda 80 milyonluk Türkiye var. Yanımızda
her sene vekaleten kurbanını kestirerek et
yediren, çocuklarımızın tamamen parasız
tedavilerine, yaşam mücadelelerine kurban
bayramı
bağışlarıyla
destek
veren
LÖSEV gönüllüleri ve duyarlı gönül dostları var.
“Kurbanım gerçekten kesiliyor mu ve bağışım
yerini buluyor mu” sorularınıza gönül rahatlığı ile
“EVET” diyebilen en güvenilir kurumdur LÖSEV.
“Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!”
teması ile çıktığımız bu yolda, unutmayalım ki
bir canı kurtarmak bütün insanlığı
kurtarmak gibidir.

Yurtdışından Kurban ve Maddi Bağışlar
international@losev.org
Tüm ülkelerden ve internetten;
Ziraat Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi SWIFT Kodu: TCBTR2A
EUR için: TR 9200 0100 2212 0000 0662 5007
USD için: TR 6000 0100 2211 0000 0661 5010

LÖSEV Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sağlık Konseyi danışmanı bir vakıftır.

Bir Tuğla da
Siz Koyar mısınız?

Gayrimenkul
Bağışlarınız

Gıda ve Diğer
Bağışlarınız

Avrupa’nın ilk, ülkemizin
en donanımlı LÖSEV Sağlık
Kenti ve LÖSANTE Hastanesi
için küçük ya da büyük
tuğlalar koyabilir, lösemili
çocuklarımız ve kanser
hastalarımızın ücretsiz
tedavilerine katkıda
bulunabilir; oda bağışlarınızla
kendinizin ya da
sevdiklerinizin
adlarını yaşatabilirsiniz.

Çocuklarımızın yaşam
kaynaklarından birisi de
sizlerin bağışladığı evler,
arsalardır. Gayrimenkul
bağışlarınızla güçlenerek
daha fazla çocuğumuzu
parasız tedavi edebilmeyi,
ücretsiz eğitim verebilmeyi,
yüzünü güldürebilmeyi;
onlar için yeni hastaneler,
yaşam evleri yapabilmeyi
arzuluyoruz.

Türkiye’nin dört bir tarafındaki çocuklarımızın evlerine
kadar götürdüğümüz
kolilerimiz için pirinçten
oyuncağa, zeytinyağından
buzdolabına, kitaptan
pijamaya kadar her türlü
bireysel ve kurumsal
bağışlarınız için Vakıf Merkez
ya da illerde bulunan
irtibat ofislerimizle iletişime
geçebilirsiniz.

Yaşasın Lösemili Çocuklarımız.
ANKARA MERKEZ GOP
Turgutlu Sokak
No:30
Tel: 0 312 447 06 60

İSTANBUL LEVENT
Güvercin Sokak
No:11
Tel: 0 212 268 68 68

İZMİR ALSANCAK
Cumhuriyet Meydanı
No:12/201
Tel: 0 232 520 85 20

BURSA ÇEKİRGE
Muradiye Mah.
Beşikçiler Cad. No:71/2-3
Tel:0 224 233 33 36

ANTALYA MURATPAŞA
Fener Mah. B. Ecevit Bul.
Barış Apt. No:15/1
Tel: 0 242 999 78 08

ADANA SEYHAN
Çınarlı Mah.
61027 Sok. No:9
Tel: 0 322 999 16 05

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI
Hoşnudiye Mah.
İskender Sok. No:5
Tel: 0 222 999 19 98

KAYSERİ MELİKGAZİ
Şehit Orgeneral
Eşref Bitlis Bul. No:17/1
Tel: 0 352 999 13 05

SAMSUN İLKADIM
İstasyon Mah.
Saadet Cad. No:108/7
Tel: 0 362 999 16 04

