
Ramazan Bağışlarınızla
Fitre ve Zekatlarınızla

ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN

LÖSEMİLİ VE KANSERLİ HASTA SAYIMIZ

57.223 KİŞİ

Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak,
hasta bir çocuğu iyileştirmek,
gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzelidir.

Mübarek Ramazan Ayı, on bir ayın sultanıdır. Onu değerli kılan,
kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in bu ayda indirilmiş olmasıdır.

Ramazan oruç, ibadet ve sabır ayıdır. İslam alemi için önemli bir 
yeri olan ve varlıklı ile yoksunun yardımlaşmasını pekiştiren bu 
ayda ibadet olarak fitre ve zekat verilmelidir. İhtiyacı olan eşya 
ve borçlarından fazla olarak, zekat nisabı kadar malı, parası 
bulunan Müslümanın fitre vermesi vacib olur. Hastalık gibi
herhangi bir özründen dolayı oruç tutamayan kimseler de
varlıklı iseler fidye vermelidirler. 

FİTRE VE
ZEKÂTLARINIZLA

HAYAT VERİYORUZ 

“BİR ÇOCUĞUN HAYATINDAN
DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY OLAMAZ”

GIDA YARDIMLARINIZI
12 AY BOYUNCA

DAĞITIYORUZ
“Tüm çocuklar eşit doğar ve en iyi 
tedavilere eşit kavuşurlar” ilkesiyle 

çalışıyor, tamamen parasız 
tedavi sunuyoruz. Ramazan Bayramı 

bağışlarınızla da yoğun bakımdan 
kan ve trombositine, yurtdışı 

ilaçlarından o ilaçları koyacakları 
buzdolaplarına kadar Lösemili 

Çocuklarımızın ve ailelerinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onların 
sadece yaşamlarını kurtarmıyor 
sosyal desteklerimizle de hayata 
bağlıyoruz. Varlıklı ile yoksulun 

yardımlaşmasının pekiştirildiği bu 
ayda parasızlıktan tedavi olamayan 

Lösemili Çocuğa veya yoksun 
kanser hastasına nefes aldırmak ve 

ailesinin yüzünü güldürmek 
yapabileceğiniz en güzel ibadettir.

Löseminin tedavi başarısında 
ilaçların payı % 50’iken, kalan 

% 50 ise temizlik ve hijyen, sağlıklı 
ve proteinden zengin beslenme ve 

psikolojik olarak umutlu olmaktır. 
Bu sebeple ailelerimize 12 ay 

boyunca gıda başta olmak üzere 
yaptığımız yardım kolileriyle destek 
oluyor, sağlıklı ve yeterli beslenme- 
lerini sağlamaya çalışıyoruz. LÖSEV 
Sosyal Hizmetler tarafından yaşam 

şartları detaylı incelenerek ihti-
yaçları tespit edilen Lösemili 

Ailelere düzenli aralıklarla gönderilen 
gıda kolilerinde pirinçten bulgura, 

salçadan zeytinyağına, çaydan 
zeytine sağlıklı beslenmenin ihtiyacı 

olabilecek en önemli gıdalar en 
güvenilir markalardan seçilerek ve 

tahlil edilerek gönderilmektedir.

24 yıl önce bu söz ile yola çıkmıştı Pediatrik & Hematolog 
Dr. Üstün Ezer bir grup doktor arkadaşı ve Lösemili Çocukların 
babaları ile. O yıllar Löseminin tedavi başarısı %20’lerdeydi. 

Küçücük bir vakıftan bugün 50 bini aşkın kişiye destek veren 
koca bir sistem ile %92+2 başarı oranıyla LÖSEV hiç durma-
dan ve yorulmadan kanseri silmek için çalışıyor.

BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜ SAYIMIZ: 

5.883.585 KİŞİ
(2023 yılı sonuna kadar 10 milyon olmayı hedefliyoruz.)(Yakın zamanda 100 bin hastaya ulaşması beklenmektedir.)

Ancak ne yazık ki ülkemizde 
Lösemi ve Kanser çığ gibi 
artıyor. LÖSEV hem çocuk 
hem de yetişkin tüm hast-
alara eşit, ücretsiz tedavi 
ile ayni ve sosyal yardım-
larını ulaştırıyor. Herkese 
eksiksiz yetişebilmek için 
bağışlarınıza ve gönüllü 
desteklerinize ihtiyacımız 
artıyor. Yakında büyük 
müjdeyi verebilmeyi 
ümit ediyoruz.
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L Ö SE M İL İ  ÇOC U KLAR  SAĞL I K  v e  EĞ İ T İM  VAKF I
LÖSEV Garibin Gurabanın, Fakirin, Yoksulun, Hasta Çocukların Gerçek Ailesidir.
İzinsiz ve kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. Elden ele ulaştırılır.

LÖSEMİLİ
ÇOCUKLARIN

SESİ
yaşam
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Sonsuza kadar
İlke ve Devrimlerinin 

yılmaz bekçileriyiz  

ATAM!

LÖSEV AİLESİ

Sen rahat uyu

Ne kanserin ne de yoksulluğun kader olmadığına inanıyor ve değiştiriyoruz... 
2009 yılından bu yana yetişkin lösemi, 2011 yılından bu yana da ihtiyaç sahibi yetişkin 
tüm kanser tanılı hastalarımıza nakdi, ayni ve sosyal yardımlarımızı ulaştırıyoruz. 
Ayak basmadık köy, çalmadık kapı bırakmamaya çalışırken her gün yeni birçok acıya da 
tanık oluyoruz. Çünkü kanser hastaları bu evlerde, bu şartlarda mecburen kanser oluyor  
ve mücadelelerinde onlara uzatılacak destek ellerini bekliyorlar.

0312 666 7 666
İncek/ANKARA

Unutmayın ki,

KANSER TEDAVİ
EDİLEBİLEN BİR 
HASTALIKTIR

İlk şikayetinizde hastanemize başvurmalı ve tedaviniz
başlamadan önce mutlaka danışmanlık almalısınız.

Hastanemiz             ve tüm özel sigorta ve kuruluşlarla
anlaşmalı olup yasalar gereği fark ücreti alınmamaktadır. 
Vakfımıza yalnızca ilk belirti ve tanılı hastalar
(tedavisi başlamamış) kabul edilmektedir.

LÖSEV
BÜYÜDÜ

artık YETİŞKİN
LÖSEMİ VE KANSER

HASTALARINA DA
tedavi, sosyal ve

maddi desteklerle
HAYAT VERİYOR

Sizin kızınız hiç ateşler içinde yandı mı ya da erkenden annenizi kaybettiniz mi?
Sizin o güzel kızınızın okşamaya kıyamadığınız saçları

ellerinizde kaldı mı ya da neşe içinde oyunlar oynayışını gördüğünüz
çocuğunuz yataktan kalkamaz oldu mu?

LÖSANTE koridorlarından her gün onlarca farklı hikâye geçerken hayatlar ayrı 
mücadeleler aynı oluyor. Bu mücadele kahramanlarından biri de 4 yaşındaki 
Deniz İnci. Vücudunun verdiği ilk sinyalleri 2021’in Ekim ayında bir sabah 
kreş öğretmeni fark etmişti. Halsizlik olarak başlamıştı İnci’nin de belirtileri. 

Yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi almıştı. Gözyaşları ve isyan yerini 
çaba ve umuda bırakmak zorundaydı. LÖSEV’in Hastanesi LÖSANTE’nin 5. 

katındaki bir odada 23 Ekim 2021’de başladı İnci ve Tuğba Annenin yolculuğu. 
Tuğba Anne 17 Ağustos 1999’da Gölcük depreminden yaralı olarak çıkmıştı. 

Depremde hayatını kaybeden binlerce kişiden ikisi de annesi ve kız kardeşi idi.

“Ben o depremde çınarlarımı kaybettim. Annem ile kız kardeşimi toprağın 
altında bıraktım. Şimdi kök salmışken kökleri mi de tohumumu da 

kaybedemem. Kızımı da bu hastalığa bırakmak istemiyorum.”

sözleriyle acısını paylaşan Tuğba Anne en güzel yarınlar için
minik İnci ile mücadelesine devam ediyor. 

HURDA TOPLAYARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞAN 
KANSERLİ AİLEMİZİ HAYATA BAĞLADIK

Kayıtlı
hastalarımızın

%87’si
asgari ücret ve altı,
yoksulluk sınırında

hastalıklarıyla
mücadele

etmektedir.  

  TO
HUMUMU KAYBEDEMEM”  TO
HUMUMU KAYBEDEMEM”

Lösemi ve Kanser hastalıklarında erken
tanı ve doğru tedavi hayat kurtarır.
12 ayrı branş hekiminin katıldığı
ONKOLOJİ KONSEYİ ortak kararlarının
ışığında yüksek teknolojili ve deneyimli
bir hastanede tedavi olmak
sizin de hakkınızdır.

R A D Y O L O J İ
O N K O L O J İ 
ONKO CERRAHİ 
RADYOTERAPİ  
P A T O L O J İ 

24 YILLIK TECRÜBESİYLE
TÜM BRANŞLARDA HİZMETİNİZDE

“ÇINARIMI KAYBETTİM“ÇINARIMI KAYBETTİM

Görmek, yüzleşmek istemediğimiz ama her gün gözümüzün önün-
deki sorunumuz olan yoksulluk ve yoksul evlerde yaşanan 
kanser gerçeklerinden biri de İç Anadolu’daki bu evde yaşanıyor. 
1951 yılında Çorum’da doğan, 2014 yılında karaciğer kanseri 
tanısı alan yetişkin kanser hastalarımızdan biri de Nergiz Hanım. 
Evli ve 5 çocuğu var. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışırken 
evleri yangında yıkılıyor, kül oluyor. Şimdi maaşlarının büyük bir 

kısmı yanan evlerinin 
tadilatı için çekilmiş banka kredisine 
kesiliyor. Asıl geçimlerini de hurda 
toplayarak sağlamaya çalışıyorlar. 
Nergiz Hanım, yetişkin kanser hastası 
olarak LÖSEV’in yardımlarından yarar-
lanarak hayata tutunmaya çalışıyor.



LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA
NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

Sağlığımızın öneminin daha 
çok anlaşıldığı bugünlerde 
unutmayalım ki Lösemi ve 
Kanser ile savaşan çocuk-
larımız ve aileleri bu süreç-
te ne yazık ki yoksulluk ve 
yoksunlukla da mücadele 

etmektelerdir. 24 yıldır 
Türkiye’nin en güvenilen ve 

çalışkan vakfı olan 
LÖSEV, fitre ve zekatınızın 
doğru yerleri bulması, her 
kuruşunuzun ihtiyacı olan 
ellere iletilmesi için gece 

gündüz titizlikle çabalamaya 
devam ediyor. 

LÖSEV’e bağışlarınızı 
yanlarda yer alan kanallar 
üzerinden ulaştırabilirsiniz.

ELDEN VEYA
KREDİ KARTI İLE 
OFİSLERİMİZDEN

Ankara Vakıf merkez veya arka 
sayfada açık adresleri yer alan 
il irtibat ofislerimize uğrayarak, 
projelerimizi dinleyip burada 

nakit veya kredi kartınız ile 
bağışlarda bulunabilirsiniz.

TELEFONDAN
0312 447 06 60 

numaralı merkez ya da arka 
sayfada iletişim bilgileri yer alan 

il irtibat ofislerimizi arayarak 
telefon üzerinden LÖSEV 

güvencesinde kredi kartı-
nızla bağış yapabilirsiniz.

İNTERNETTEN 
www.losev.org.tr 

web sayfamızdan Ramazan 
Bağışı-Fitre-Zekat sekmelerine 

tıklayarak güvenli bir şekilde ba-
ğışlarınızı doğrudan veya bankanız 

aracılığıyla Lösemili ve Kanserli 
Çocuklarımıza ulaştırılması adına 

vakfımıza yapabilirsiniz. 

      BANKA VE PTT
   ŞUBELERİNDEN 

Bankaların tüm şubelerinden 
“BAĞIŞ  EKRANLARI” aracılığıyla 

masraf ödemeden, 
tüm PTT şubelerinden de posta 

çeki hesabına gerek duymaksızın 
LÖSEV adına bağış yapabilirsiniz.

BİR TUĞLA DA 
SİZ KOYAR MISINIZ?
Avrupa’nın ilk, ülkemizin en 

donanımlı  LÖSANTE Hastanesi 
için tuğla koymaya devam 

edebilir, Lösemili ve Kanserli 
Çocuklara ücretsiz tedavi 
sunan bu hastaneye 

katkıda bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ
YÖNTEMLERİMİZ

İÇİN QR KODU
OKUTABİLİRSİNİZ

GAYRİMENKUL 
BAĞIŞLARI

Yeni hastaneler, okullar, 
yaşam evleri, kültür - sanat 
- eğitim atölye alanları inşa 
edilmesine bu bağışlarınızla 

kaynak sağlayayarak adınızı da 
yaşatabilirsiniz

GIDA VE DİĞER 
Türkiye’nin 81 ilinde 

kayıtlı çocuklarımıza ve 
ailelerine ulaştırdığımız pirinçten 

taze ete besin deposu LÖSEV 
Gıda Kolilerimiz için bizlerle 

iletişime geçebilir, kurumsal top-
lu gıda bağışı da yapabilirsiniz.

CİHAZ VE ODA BAĞIŞI 
Lösemili Çocuklara tamamen 

ücretsiz tedavi sunan LÖSANTE 
Hastanesi’ne oda ve cihaz, LSV 

Eğitim Kurumlarına derslik, 
Lösemili Çocuklar Köyü’ne 

oda bağışında bulunabilir, bu 
alanlarda kendinizin ya da 

sevdiklerinizin isimlerini 
yaşatabilirsiniz.

YURTDIŞINDAKİ
BANKALAR ARACILIĞI İLE

ZİRAAT BANKASI Gaziosmanpaşa - ANKARA / 2211 • Swift Kodu: TCZBTR2A
Euro Hesabı IBAN: TR92 0001 0022 1100 0006 6250 07• USD Hesabı IBAN: TR60 0001 0022 1100 0006 6150 10 

İŞ BANKASI Gaziosmanpaşa - ANKARA / 4241 • Swift Kodu: ISBKTRISXXX
Euro Hesabı IBAN: TR64 0006 4000 0024 2410 0006 62 • USD Hesabı IBAN: TR91 0006 4000 0024 2410 0006 61 
 

GARANTİ BANKASI Gaziosmanpaşa - ANKARA / 324 • Swift Kodu: TGBATRISXXX
Euro Hesabı IBAN: TR48 0006 2000 3240 0000 0006 62 • USD Hesabı IBAN: TR75 0006 2000 3240 0000 0006 61

Tüm ülkelerden ve internetten
bağışlarınızı ulaştırabilir,
bir sorun ile karşılaştığınızda
bizimle iletişime geçebilirsiniz:
international@losev.org.tr

BAĞIŞLARINIZ HAYAT BULUYOR
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ

LÖSEV’den önce hastane bahçeler- 
inde çadırlarda yatan hasta yakınları 
artık ağaçlardan oksijenin yayıldığı, 
kuzuların melediği, yemekleri dahil her 
şeyin parasız sunulduğu, 2+1 dayalı 

döşeli steril evlerde tedavi sürdürüyorlar.

SOSYAL HİZMETLERİMİZ

Resmi evrakları ve sosyodemografik bil-
gileriyle dosyaları hazırlanan hastalarımız 
4 grupta incelenmektedir. Gıda ürünle-
rinden beyaz eşyaya, ilaçtan kana, taze 
etten oyuncağa tüm ihtiyaçları eşit ve 
düzenli olarak evlerine götürülmektedir.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR OKULU

Ana sınıfından lise sona kadar kolej 
eğitiminin verildiği LÖSEV Eğitim 
Kurumlarımızda okul ücretleri, kırta-
siye ve servis gibi masraflar, vakfımız 
tarafından karşılanıp, Lösemili Çocuk-
larımız eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

MADDİ YARDIMLARIMIZ

İlk tanıdan itibaren Lösemili Çocuklara 
ayda 1500.-/2000.-TL Kanserli Çocuk 
ve Yetişkinlere 1200.-/1500.-TL veriliyor. 
Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi ile de 
Lösemili Çocuklara tedavilerinin ayı 

fark etmeksizin 10.000.-TL’ye kadar 
para yardımı yapılabiliyor.

ANNE ÜRETİM ATÖLYELERİMİZ

Yıllar önce LÖSEV’in bir odasında Lö-
semili Çocukların annelerine uğraş te-
rapisi amacıyla kurulan LSV Dükkan 
atölyeleri, bugün yastıktan tarhanaya 
kadar binlerce ürünü üreten anneleriy-
le LÖSEV Çocuklarına kaynak yaratıyor.

Lösemili çocuklarımızın tedavileri çok zor, ağır ve yaklaşık 3 sene sürmektedir. Süreç en zengin bütçeleri bile sarsacak kadar masraflıdır. Destekler 
azalınca tedavilerimiz yarıda kalmamalıdır. Bu nedenle düzenli ve aylık bağışlarınıza ihtiyacımız var. LÖSEV garantisinde kredi kartınızla her ay 
yapacağınız küçük ama düzenli bağışlarınızla iyilik zincirimizin bir halkası olup bir hayat da siz kurtarabilirsiniz. www.losev.org.tr/duzenlibagis

AYLIK DÜZENLİ BAĞIŞINIZ
YAŞASIN ÇOCUKLARIMIZ

LÖSEV - LÖSANTE HASTANESİ

Lösemili ve Kanserli Çocuklar 6 öğün 
yemeklerinden yoğun bakımlarına, 
kan ihtiyaçlarından anne refakatli tek 
kişilik suit odalarına, hobi evlerinden 
kemik iliği nakillerine kadar %92 başarı 

ile tamamen parasız tedavi ediliyorlar.

SMS  

FİTRE yaz 1998’e 
gönder (40 TL)

BAĞIŞ yaz 3406’ya 
gönder (30 TL)

ALO
LÖSEV
0 312

447 06 60

LÖ
SE

V 
Bi

rl
eş

m
iş 

Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi danışmanı bir vakıftı

r.



Mübarek Ramazan’da ihtiyacı olan Lösemili Çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına 
verilmek üzere, doğal ve sağlıklı  markaların  ürünleri  ile hazırlanmış LÖSEV GIDA 

PAKETLERİNİ seçebilir, sipariş verebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınıza hastanemize 
ve sayıları her geçen gün artan, 50 bini aşkın hastamızın evlerine kadar iletecektir.

*LÖSEV RAMAZAN GIDA PAKETLERİMİZ  YALNIZCA LÖSEMİ  VE  KANSERLİ  HASTALARIMIZ  İÇ İN  ÖZELDİR . D IŞARIYA SATIŞ IMIZ  YOKTUR.

LÖSEV Ramazan Paketleri 12 ay boyunca dağıtılmakta, gıda dışı bağışlarınız ise Lösemili Çocuklarımız ve Kanser Hastalarımızın banka 
hesaplarına nakit olarak yatırılmakta ve parasız tedavileri ile insanca yaşam ihtiyaçları için vakıf amaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ
Konya Haymana Yolu Koparan Köyü Mevki, Gölbaşı/Ankara

Tel: 0312 499 43 00

BODRUM TATİL KÖYÜ
Turgutreis, Bahçelievler Mah. Şevket Sabancı Cad. No:7

Tel: 0312 447 06 60

SEFERİHİSAR DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ
Hıdırlık, Tuzla Cd. No:135

Tel: 0232 520 85 20

EĞİTİM KURUMLARI 
Kızılcaşar Mah. 23 Nisan Cad. 2705 Sok. No:20

Tel: 0312 225 36 56

ANKARA MERKEZ GOP
Turgutlu Sokak No:30
Tel: 0 312 447 06 60
LÖSANTE HASTANESİ

İSTANBUL LEVENT
Güvercin Sokak No:11

ATAŞEHİR İRTİBAT OFİSİ 
Tel: 0 212 268 68 68

İZMİR ALSANCAK 
1388 Sok.No:7

İZMİR MERKEZ OFİS
Tel: 0 232 520 85 20

BURSA ÇEKİRGE
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
Ziya Paşa Bul.

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

BÜYÜK AİLE PAKETİ
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:

:

:

:

:

Pirinç
Mercimek
Makarna
Bulgur
Çay
Şeker (Pancar) 
Fasulye
Nohut
Un
Dana Eti
Salça
Zeytin

1 kg
1 kg
1 kg
2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
830 gr
750 gr

Şehriye

Kayısı

İrmik

Beyaz Peynir

Zeytinyağı

Sucuk

Tahin Helvası

Hurma

Günkurusu Kayısı

Fındık

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

500 ml

300 gr

200 gr

250 gr

500 gr

500 gr

284.-
TL

Bulgur
Mercimek
Nohut
Pirinç
Makarna
Salça

ACİL YARDIM PAKETİ

:
:
:
:
:
:

500 gr
500 gr
500 gr
500 ml
250 gr
500 gr

Çay 
İrmik 
Şehriye
Ayçiçek Yağı
Hurma
Kuru Üzüm 

:
:
:
:
:
:

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
830 gr

106.-
TL

ORTA AİLE PAKETİ

Barbunya
Fasulye
Nohut
Pirinç
Şeker (Pancar) 
Un
Bulgur
Makarna
Mercimek
Salça

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
830 gr

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Zeytin

İrmik

Şehriye

Çay

Ayçiçek Yağı

Reçel

Tahin Helvası

İncir

Hurma

500 gr 

500 gr

500 gr

500 gr

500 ml

380 gr

200 gr

500 gr

250 gr

189.-
TL

MUTLU AİLE PAKETİ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Şeker (Pancar) 
Bulgur
Pirinç
Makarna
Un
Çay
Zeytin
Fasulye
Mercimek
Nohut
Şehriye
Dana Kuşbaşı
Dana Kavurma

Ayçiçek Yağı

Zeytinyağı

Salça

Günkurusu Kayısı

Beyaz Peynir

Dana Eti

Erişte

İncir

Sucuk

Tahin Helvası

Hurma

Fındık

2 kg
2 kg
1 kg
2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
500 gr

1 lt

1 lt

830 gr

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

500 gr

300 gr

200 gr

250 gr

500 gr

392.-
TL

SEVGİ DOLU GENİŞ AİLE PAKETİ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Şeker (Pancar) 
Bulgur
Pirinç
Fasulye
Mercimek
Nohut
Makarna
Un
Ayçiçek Yağı
Çay
Zeytin
Şehriye

2 kg
2 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
2 kg
2 kg
1 lt
1 kg
1 kg
1 kg

569.-
TL

Dana Kuşbaşı
Dana Kavurma
Dana Eti
Salça
Beyaz Peynir
Kaşar Peyniri
İncir
Sucuk (1 Adet)
Tahin Helvası
Hurma
Üzüm

1 kg
1 kg
1 kg
830 gr
500 gr
500 gr
500 gr
300 gr
200 gr
250 gr
500 gr

SAĞLIKLI, KALİTELİ, DOĞAL veSAĞLIKLI, KALİTELİ, DOĞAL ve
HER BÜTÇEYE UYGUNHER BÜTÇEYE UYGUN

LÖSEV RAMAZANLÖSEV RAMAZAN
GIDA PAKETLERİMİZGIDA PAKETLERİMİZ

“Allah’ım senin rızan için oruç tuttum.“Allah’ım senin rızan için oruç tuttum.
Sana inandım. Sana güvendim. Sana inandım. Sana güvendim. 

Senin rızkınla orucumu açıyorum...”Senin rızkınla orucumu açıyorum...”

MEKTUBUMUZ VAR 
Lösemili bir çocuk olmak

o kadar zor ki,

GIDA PAKETLERİMİZ
İÇİN QR KODU

OKUTABİLİRSİNİZ

Hep aynı başlıyor mektuplar.
“Çok sağlıklıydı, koşup oynarken 

birden durgunlaştı, yüzü beyazladı, 
bacaklarında morluklar gördüm. 

Ateşi düşmüyordu, doktorlar üşüt-
müş, korona olabilir diyerek antibi-

yotikler veriyorlardı. Birkaç gün 
sonra doktor ‘lösemiden şüpheleni-
yoruz’ dedi. Dünya başımıza yıkıldı. 

Donup kaldık. Bunu 3 yaşındaki 
kızımıza nasıl anlatacaktık. Daha 
2 sene önce kardeşimi kanserden 

kaybetmiştim. Biliyordum bu lanet 
hastalığı, neden benim çocuğuma 

geldi bu canavar…”

“18 yaşında evlendim. 19 yaşında 

ikizlerim dünyaya geldi. Kucağı-

ma aldım, mis gibi kokuyorlardı. 

Gecemi gündüzüme kattım, gözüm 

gibi bakarak büyüttüm yavrularımı. 

2 yaşına geldiklerinde çalışmaya 

başladım. Evlere temizliğe gidiy-

ordum. İki ay sonra oğlum bayıldı. 

Korona olmuştur, diyordum. Doktor, 

korona değil Lösemi dedi, Rengâ-

renk olan hayatım simsiyah olmuştu. 

2 yaşındaki yavrumu kucağıma 

aldım ve avazım çıktığı kadar bağıra 

bağıra ağladım…”

Bundan sonrası yine hep aynı 
bitiyor mektupların.

“Herkes Ankara’ya LÖSEV’in
LÖSANTE Hastanesi’ne gitmemizi 

söyledi. Özel hastane, paramız 
yeter mi diye korka korka gittik.
Kapıdan girdiğimiz anda sanki hastaneye değil de cennete gelmiştik. Güler yüzlü hemşireler, doktorlar, tek kişilik lüks banyolu özel odalar, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar, oyun odaları, 6 öğün yemekler,

tertemiz çarşaflar, pijamalar…”

Üstelik tüm tedaviler bedava.

“Herkes eşit, tavizsiz uygulanan ku-

rallarla kişiye özel tedaviler büyük 

bir ciddiyetle yapılıyor. Genetik tes-

tler, en küçük hastalık kalıntısı aran-

ması, ilaçların yan etkilerini önleme 

çalışmaları hep %100 başarı içindi.

En önemlisi de tüm bunlar bize 

sağlanırken tek kuruş para ödetme-

diler. Bu kadar masrafın, ödenmeyen 

ilaçların parasını hep 

LÖSEV karşıladı. Üstelik evimize 

etler, sütler, oyuncaklar, kıyafetler 

beyaz eşyalar yolladılar.

LÖSEV’i ve LÖSANTE Hastanesini 

kuran, bağış yapan ve burada çalışan 

herkese çok teşekkür ediyoruz.

Minnettarız.

İyi ki varsınız LÖSEV,

sizlerle gurur duyuyoruz.”


