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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 yerine 
sadakatini göstermek 
üzere seçilen yoldur. 
Sizler de Kurban 
ibadetiniz ile Lösemili 
bir Çocuğun 
iyileşmesine 
vesile olarak Allah’a 
ve onun emirlerine 
bağlılığınızı 
gösterebilirsiniz. 
Kurbanın esası: takva, 
yani ona olan samimi saygınız, 
kalpten gelen niyetiniz ve 
yapacağınız 
iyiliklerinizdir.

K U R B A N I N I Z I  K E S i YO R
E T i N i  12  AY  DA Ğ I T I YO R
Lösemi ve Kanserli Çocuklarımız ile bütün Yetişkin Kanser Hastalarımıza LÖSANTE Hastanemizde 
ücretsiz tanı ve tedavi hizmeti sunuyor, maddi ve sosyal yardımlarımız ile yanlarında oluyoruz

Telefonunuzun
kamerasıyla kodu

okutarak bağış
yapabilirsiniz

T Ü R K İ Y E ’ D E
D A Ğ I T I Y O R U Z
  15 yıldır LÖSEV, sizlerin vekâleti-
ni alarak hijyenik et entegre tesis-
lerine gidiyor; noter, din görevlisi 
ve veteriner hekim huzurunda 
kurbanınızı kesiyor, hastalarımıza 
12 ay taze et olarak dağıtıyoruz.

BAĞIŞCI VE GÖNÜLLÜLERİMİZİN SAYISI : 5.883.585ÇOCUK/YETİŞKİN LÖSEMİ VE KANSER HASTALARIMIZIN SAYISI : 55.906

“Kim bir canı kurtarırsa bütün “Kim bir canı kurtarırsa bütün 
insanların hayatını kurtarmış insanların hayatını kurtarmış 
gibi sayılır.” gibi sayılır.” (Maide Suresi 32.) 
Ayetteki gibi Yüce Allah’ın rızasını 
kazanmaya yönelik  bir ibadet olan 
Kurban ibadeti ile kesilen kurban 
etleri Allah’a ulaşmaz. Ona 
bağlılığınız ve yaptığınız iyilikleriniz 
ulaşacaktır. Parasızlıktan tedavi 
olamayan Lösemili Çocuğa veya 
yoksun kanser hastasına bağış-
larınızla nefes aldırmak, kanser 
hastasının ve ailesinin yüzünü 
güldürmek de en güzel ibadettir.

Seviyoruz Seni

Şirin Baba

Değerli Kurban Bağışçılarımız,

LÖSEV kurulmadan önce 1990’lı 
yıllarda hemen hepsini kaybettiğimiz 
Lösemili Çocuklarımıza bugün 
LÖSANTE Hastanemizde %92+2 
tam tedavi başarısı ile hayat veriyoruz.

Tıptaki tüm yeniliklerin uygulanma-
sından moleküler genetikten kişiye 
özgü ücretsiz tedavilere, enfeksiyonsuz 
yaşamdan 12 ay boyunca taze et ve 
et ürünleri ile beslenmelerine, banka 
hesaplarına yatan maddi yardımlara 
kadar tüm desteklerimizle yavrularımızı 
iyileştiriyoruz.

Yine LÖSANTE Hastanemizde tedavi 
olamayan, ancak Anadolu’nun dört 
bir köşesinde yaşam mücadelesi

veren on binlerce Lösemili Çocuk ve 
Kanserli Yetişkin Hastamız sizlerin 
sayesinde yaşama tutunuyorlar. 

Unutmayalım ki; bir insanın, çocuğun 
hayatını kurtaran tüm insanlığı
kurtarmış sayılır. Ülkemizde 
tek bir Lösemili veya
Kanserli Hastamız 
kalmayana, hatta yokluk
çeken bir tek çocuk
olmayana kadar
çalışacağımıza ve
mücadele
edeceğimize
söz veriyoruz.

Pediatrik Hematolog & Onkolog

Dr. Üstün EZER
LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkanı
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 Kesilen kurbanlar hemen dağıtılmaya başlanıp, kalan 
kısmı ise kesim yapan firmaya Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esasları doğrultusunda 
emanet edilip, takas usulü ile değerlendirilmekte, 
on binlerce Lösemili Çocuk ve Kanser Hastalarına 
dağıtılmaktadır. Lösemi ve Kanser Hastalarımızın sağlığı 
için dondurulmuş veya konserve et yemeleri sakıncalıdır.

TÜM SORULARINIZ İÇİN : 0312 447 06 60 • WHATSAPP : 0549 761 10 10 • losev@losev.org.tr

 LÖSEV kurban kesiyor mu?  
  15 yıldır et entegre tesislerine gidiyor, vekâleten 
Türkiye’de kurban kesimi yaptırıyor, etini Lösemili 
ve Kanserli Çocuklarımıza ve Yetişkin Kanser 
Hastalarımıza dağıtıyoruz. Kurbanlık vasfına haiz 
küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar en modern 
kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde 
Kurban Bayramı’nın 1., 2. ve 3. günlerinde kesilip, 
eti, derisi ve tüm organları değerlendiriliyor.

 Adak kurbanı kesiyor musunuz?  
  Bayramdan bir gün önce, Arife günü, adak 
kurbanları kesilirken tüm yıl içinde de adak 
bağışlarınızı kabul ediyor, etini dağıtıyoruz.

 Vekâleten kurban ibadeti olur mu? 
  Diyanet İşleri Başkanlığı Allah’a yakınlaşmak 
için gerçekleşen kurban ibadetlerinin mali bir 
ibadet olduğu için vekâleten yapılabileceğine 
dair cevaz verir ve “Dinimiz gereğince kurbanın 
rüknü; kurban kesilerek kanın akıtılmasıdır” der.

 Dini vecibelere uyuluyor mu?  
  Vasıflarına uygun kurbanlıkları din görevlisi, 
veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence 
sorumlusu ve kasaptan oluşan bir ekip huzur- 
unda dini vecibelere uyarak, isimlerinizi tek 
tek okuyarak ve kan akıtarak kesiyoruz.

 Kurban eti hemen dağıtılıyor mu?  
  Kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek
bayramdan hemen sonra, kalanı ise kesen
kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca taze 
etleri vakumlanmış ambalajlarda dağıtıyoruz.

VEKÂLETEN KURBAN İBADETİNE İLİŞKİN

9 SORU 9 CEVAP

 Adak Kurbanları Arife günü (08.07.2022); Vekâleten 
Kurban Bağışları ise bayramın 1.- 2. ve 3. günlerinde 
dini esaslara uygun (09/10/11.07.2022) kesilmektedir.
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VEKÂLETEN KURBAN İBADETİNİN 
ESASI KURBANIN KESİLMESİDİR. 
LÖSEV BUNU NASIL YAPIYOR?

1. BAĞIŞIN TESLİMİ VE VEKÂLETİN VERİLMESİ

3. ETLERİN 12 AY BOYUNCA DAĞITIMI

2. KURBAN VE ADAKLARIN KESİMİ

 Dışarıdan kurban eti ve
 derisi kabul ediyor musunuz?  

  Yalnız Ankara, İncek’te bulunan LÖSANTE Has-
tanemiz, Ankara Tulumtaş, Koparan’da bulunan 
Lösemili Çocuklar Köyümüz ile Ataşehir LÖSEV 
binamızdaki soğuk hava depolarımızın kapasi-
tesi kadar et kabul ediyor, canlı hayvan, konser-
ve et ve kurban derisi bağışlarınızı almıyoruz.

 Kesilen kurbanımın etinden
 bir parça alabilir miyim?  

  Kurbanlarımız büyük et entegre tesislerinde 
kesildiği için bu mümkün olmamaktadır. Kurban- 
ınızın tamamını Lösemili ve Kanserli Çocuklar 
için bağış olarak kesiyor ve değerlendiriyoruz.

 Kurban kestirmeden Lösemili
 Çocuklara bağış yapabilir miyim?  

  Kurbanın rüknü kanın akıtılmasıdır. Ancak kur-
ban ibadeti mali bir ibadettir. Dilerseniz ‘Niyet 
Bağışı’ ile ilaç, kan, ilik bulamayan; hastanede 
yatacak ve tedavi olacak maddi gücü olmayan; 
eğitim ve öğrenimlerine devam edemeyen 
hastalarımıza destek olabilirsiniz. 

 Bağışım sonrası bilgilendirme
 yapacak mısınız?  

  Bağışınız tarafımıza ulaştıktan sonra ve eğer 
“Vekâleten Kurban Kesimi” bağışı ise kesimden 
sonra olmak üzere en az iki kere iletişime geçiyo-
ruz. Bu sebeple bağış sırasında telefon/adres/
email gibi iletişim bilgilerinizi doldurmanızı/
güncellemenizi önemle rica ediyoruz.
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 Vekâleten kurban kesilmesini isteyenler arka sayfada 
yer alan seçeneklerden birisini kullanarak bağışı gerçek-
leştirebilir ve akabinde eğer banka, posta gibi aracı kurum-
lar üzerinden bağışlar gerçekleştirildi ise vakfımızın Aktif 
İletişim Birimine - 0312 666 03 12 bilgi verilmelidir.

  Lösemili ve Kanserli Çocukların 
düzenli olarak taze et ürünleri 
yemelerini sağlayan bir sistemdir. 
LÖSEV Sosyal Hizmetler; ihtiyaçları 
tespit edilen Lösemili ailelere, 
içine düzenli olarak para yükle-
nen ET KARTLAR vermektedir.
 

   Hastalarımız bu kart ile anlaşmalı 
marketlere giderek taze et 
ürünlerini ücretsiz satın ala- 
bilirler. Sadece et alışverişi 
yapabilecekleri bu kartlarla 12 ay 
boyunca proteince zengin besle- 
nerek vücut dirençleri yükselen 
hastalarımız, hastalıklarını hızla 
ve kolayca yenebilmektedirler.

LÖSEV ET KART 12 AY BOYUNCA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA ÖZELDİR LÖSEV ET KART 12 AY BOYUNCA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA ÖZELDİR 
Gözünüz aydın, bugün Ali’yi taburcu ediyoruz. Artık ilaçlarını evde alabilir.
Ancak ara sıra hastaneye yatırılarak yükleme tedavileri yapılacaktır.

Gerçekten artık eve mi gidiyoruz doktorum?
Evet, beslenmesine dikkat etmeli, kimyasal katkılı kanserojen gıdaları yeme-
meli, haftada en az 2 gün taze et yiyerek, proteince  zengin beslenmelisiniz.

Doktor Bey güzel söylüyorsun da, etin kilosu olmuş 100-150 lira. 5 nü-
fuslu evde kirada yaşıyor, asgari ücretle geçiniyoruz. Elektrik, doğalgaz 
derken ay sonunu getiremiyor, eti/sucuğu TV reklamlarında görüyoruz.
O zaman siz LÖSEV’e başvurmalısınız. Onlar size hem maddi ve sosyal yar-
dımlar yapıyor hem de ‘LÖSEV ET KART’ vererek mutfağınıza destek oluyor.

Yaşasın LÖSEV! Hemen arıyoruz. 0312 447 06 60

ET KART 

12 AY

GEÇERLİDİR

NiYET
BAĞIŞLARINIZLA

HAYAT
KURTARIYORUZ
  “Tüm çocuklar eşit doğar ve 
en iyi tedavilere eşit kavuşurlar” 
ilkesiyle çalışıyor, tamamen 
parasız tedavi sunuyoruz. 
Niyet Bağışlarınızla da yoğun 
bakım tedavilerinden kan ve 
trombositlerine, yurt dışı ilaç- 
larından evlerindeki beyaz eşya- 
lara mutfaktaki bulgurlarına, 
kitaplarından oyuncaklarına, 
tatil kamplarına kadar tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalış- 
arak, sadece hayat kurtarmıyor 
yaşama da bağlıyoruz.

L Ö S E V  E t  K a r t L Ö S E V  E t  K a r t 
N e d i r,  N e r e d e  v e N e d i r,  N e r e d e  v e 
N a s ı l  K u l l a n ı l ı r ?N a s ı l  K u l l a n ı l ı r ?



Sadece Çocuk Değil 7’den 70’e Desteklerimizi Ulaştırıyor,
KANSERİN KADER OLMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sevgili ATAM,

Bugünlerde kıymetini
daha iyi anlıyor,
seni çok özlüyor ve
arıyoruz.

İlke ve
devrimlerinin
bekçisiyiz.

PARASIZ DAĞITILIR
I S S N  1 3 0 8 - 0 4 8 2HAZİRAN 2022

BAĞIŞLARINIZ NASIL CAN VERİYOR
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+2 başarı 

ile tamamen parasız tedavi ediliyorlar.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ

2000’lerde hastane bahçelerinde 
yaşayan hasta yakınları; artık ağaç-
lardan oksijenin yayıldığı, kuzuların 
melediği, yemekleri dahil her şeyin 
parasız sunulduğu, 2+1 dayalı döşeli 

evlerde tedavi süreçlerini geçiriyorlar.

SOSYAL HİZMETLERİMİZ

Resmi evrakları sosyodemografik bilgi- 
leriyle dosyalanan hastalarımız; 4 ayrı 
grupta izlenerek gıda ürünlerinden, 
beyaz eşyaya, ilaçtan kana, taze etten 
oyuncağa tüm ihtiyaçları eşit ve dü-
zenli olarak evlerine kadar götürülüyor.

Lösemili Çocuklara ücretsiz tedavi, eğitim, nakdi, ayni ve sosyal yardımlarımızı 24 yıldır ulaştırırken; 2009 yılından bu yana yetişkin 
lösemi ve tüm çocukluk çağı kanseri tanılarına, 2011 yılından bu yana da yetişkin tüm kanser tanılı hastalarımıza ulaşıyoruz. 
Ayak basmadık köy, çalmadık kapı bırakmamaya çalışırken her gün yeni birçok acıya tanık oluyor, onlara yardım eli uzatmaya çalışıyoruz.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ:  
Kağıt Toplayarak Ailesine Destek
  2019’da yumuşak doku kanseri teşhisi alan 
Miray; geçirdiği operasyonlar sebebi ile kolunu 
kullanamıyor, eğitiminden geri kaldığı, konuşma 
problemi çektiği için de özel eğitim alıyor. 
Anne ve babası tarlada gündelik işçi olarak 
çalışırken ağabeyi ise kâğıt topluyor. Ailenin 
tek düzenli geliri Miray için alınan bakım 
aylığı iken LÖSEV’in ayni, nakdi ve sosyal des-
tekleri ile aile mücadelelerine devam ediyorlar.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR OKULU

Ana sınıfından lise sona kadar kolej 
eğitiminin verildiği LÖSEV Eğitim 
Kurumlarımızda; okul ücretleri, 
kırtasiye ve servis masrafları vakfımız 
tarafından karşılanıp, çocuklarımız 
eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

MADDİ YARDIMLARIMIZ

İlk tanıdan itibaren Lösemili Çocuklar 
için ayda 3000.-TL. Kanserli Çocuk 
ve Yetişkinler için her ay 2250.-TL. 
banka hesaplarına yatırılıyor. Özel 
İhtiyaç Desteği ile de Lösemili Çocuk-

lara tedavilerinin ayı fark etmeksizin 
15.000.-TL.’ye kadar yardım yapılabiliyor.

ANNE ÜRETİM ATÖLYELERİMİZ

LÖSEV Vakfı’nın bir odasında Lösemili 
Çocukların annelerine uğraş terapisi 
amacıyla kurulan LSV Dükkan 
atölyeleri; bugün, yastıktan tarhanaya 
kadar binlerce ürünü üreten anneleriyle 
LÖSEV Çocuklarına kaynak yaratıyor.

  57 yaşındaki Harun Bey 2017’de akciğer  
kanseri tanısı aldıktan sonra en yakınları 
tarafından terkedildi. LÖSEV, hane ziyaret- 
lerinde tek başına yaşayan Harun Bey’in 
bacağını kırdığı için yatağa mahkûm yaşadığını 
kaydetti. Kıyafetten hijyen malzemesine, etten 
gıdaya, nakdi yardımdan sosyal destek-
lere kadar LÖSEV; hiç geliri bulunmayan 
Harun Bey’in yanında olmaya devam ediyor.

YETİŞKİN AKCİĞER KANSERİ: 
Tek Başına ve Geliri Olmadan Yaşam

LÖSEMİLİ ÇOCUK:
Mardin’den Ankara’ya Uzanan Mücadele
  Mardin’de 6 kişilik yoksul bir ailenin en 
küçük kızı Esma. Hastalığı, kendisini önce 
yüksek ateş ile gösterdi. Tahlilleri sonrası 
3 yaşında lösemi teşhisi aldı. Önce Elazığ 
sonra da Ankara’daki hastaneye götürül- 
dü. Burada LÖSEV ile tanıştı ve tüm hayatı 
bir anda değişti. Minik Esma; her geçen 
gün tedavisinde ilerleme katediyor, çiçek 
dolu bahçelerde koşmak için gün sayıyor.

LÖSEV Garibin Gurabanın, Fakirin, Yoksulun, Hasta Çocukların Gerçek Ailesidir. İzinsiz ve kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz. Elden ele ulaştırılır.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK ve EĞİTİM VAKFI LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SESİ

YASAMYASAM
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Lösemil i  Çocuklara
Nasıl Bağış Yaparım?
Sağlığımızın öneminin daha çok anlaşıldığı bugünlerde unutmayalım ki Lösemi ve Kanser ile mücadele 
eden çocuklarımız ve aileleri bu süreçte ne yazık ki yoksulluk ve yoksunlukla da cebelleşmektedir. 
24 yıldır Türkiye’nin en güvenilen vakfı LÖSEV, bağışlarınızın doğru yerleri bulması, her gram etin 
her kuruşunuzun ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için gece gündüz titizlikle çalışmaya devam ediyor. 

Bağışlarınızı aşağıdaki yöntem ve iletişim noktaları üzerinden ulaştırabilirsiniz.

DEĞERLİ BAĞIŞÇILARIMIZA 

ÇOK ÖNEMLİ
AÇIKLAMALAR

Vekâleten Kurban İbadeti ile Niyet Bağışla-
rınızla birlikte, değerli bağışçılarımızın tüm 
iletişim bilgilerini LÖSEV’e doğru ve eksiksiz 
iletmesi çok önemlidir. 

1. Kurbanınızın kesileceği ve kesildiği, 
bağışınızın alındığı ve vakfımıza iletildiği 
haberlerini size geri bildirmek, 

2. Siz değerli bağışçılarımıza gerekli durum- 
larda resmi makbuz ile noterin resmi 
mühürlü listelerini göndermek, 

3. Sizlerle SMS-Whatsapp ile iletişim ku-
rarak, Türkiye’de kesilen kurbanlarınızın 
yine Türkiye’de nasıl dağıtıldığını göster-
mek ve yayınlamak, 

4. Sizlere teşekkür belgesi, Lösemili Çocuk-
larımızın minik süprizleri ile 12 ay boyun-
ca taze et ve et ürünlerine ulaştıkları gör-
seller ile duygu yüklü dönüşleri iletmek, 

5. Sizlerin bağışları sayesinde iyileşen, sağ-
lıklarına kavuşan çocuklarımızın, Yetişkin 
Kanser Hastalarımızın sevinç dolu payla-
şımlarını iletmek, 

6. Bağışlarınızın her kuruşunun nerelere nasıl 
harcandığını, her kurbanın “CANLARA” na-
sıl dönüştüğünü, tuğla tuğla nasıl yükselip 
HAYAT VERDİĞİNİ göstermek istiyoruz. 

Bankadan veya internet bankacılığından 
yaptığınız bağışlarda ev, iş ve mobil telefon 
numaralarınız, e-posta adresleriniz bize 
ulaşmamaktadır. Ayrıca sizlerin sosyal med-
ya hesaplarına da paylaşımlarımızı iletmek 
üzere ulaşamıyor, bu nedenle sizlerle sağ-
lıklı ve aktif iletişim kuramıyoruz. 

Halbuki sizler de bağışçı ve gönül- 
lülerimiz olarak LÖSEV’den bir  
dönüş, Lösemili Çocuklarımızdan 
bir teşekkür bekliyorsunuz.

TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI 
LÖSEV OLARAK SİZLERİN TAM 
VE DOĞRU İLETİŞİM BİLGİLERİ-
NİZE İHTİYACIMIZ OLMAKTADIR. 

Bize web sayfamız

www.losev.org.tr   
vakıf çağrı merkezimiz

0312 447 06 60 - 0312 666 7 666  

ya da aşağıda yer alan il irtibat ofislerimizin 
telefon numaraları ve sosyal medya hesap- 
larımız üzerinden

Twitter : losev1998   
Instagram : losev1998   
Facebook : losev1998   

ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerinizi bizlerle 
paylaşıp, güncellemeleri iletebilirsiniz.

ELDEN VEYA KREDİ KARTI İLE 
OFİSLERİMİZDEN

Ankara Vakıf Merkez veya aşağıda açık
adresleri yer alan il irtibat ofislerimize uğrayarak,

projelerimizi dinleyip, burada nakit veya kredi
kartınız ile bağışlarda bulunabilirsiniz.

TELEFONDAN
0312 447 06 60-0312 666 7 666 

numaralı merkez ya da aşağıda telefon 
numaraları yer alan il irtibat ofislerimizi arayarak 

telefon üzerinden LÖSEV güvencesinde 
kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz.

İNTERNETTEN 
www.losev.org.tr 

web sayfamızdan “VEKÂLETEN KURBAN KESİMİ,  
VEKÂLETEN ADAK KESİMİ, NİYET BAĞIŞI”na

tıklayarak; interaktif bankacılık işlemlerinizde ise 
“BAĞIŞ” bölümünden “LÖSEV” seçeneği ile

bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BANKA VE PTT ŞUBELERİNDEN
Bankaların tüm şubelerinden “BAĞIŞ EKRANLARI” 

aracılığıyla masraf ödemeden ve tüm 
PTT Banklardan LÖSEV adına bağış yapabilirsiniz.

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

Hastenesi için tuğla koymaya devam edebilir,
Lösemili ve Kanserli Çocuklara ücretsiz tedavi 
sunan bu hastaneye katkıda bulunabilirsiniz.

GAYRİMENKUL BAĞIŞLARI
Yeni hastaneler, okullar, yaşam evleri,

kültür - sanat - eğitim atölye alanları inşa
edilmesine bu bağışlarınızla kaynak sağlayarak 

adınızı da yaşatabilirsiniz

CİHAZ VE ODA BAĞIŞI 
Lösemili Çocuklara tamamen ücretsiz

tedavi sunan LÖSANTE Hastanesi’ne oda ve cihaz 
bağışında bulunabilir, çocuklarımıza hayat veren

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 karsılaştığınızda

bizimle iletişime geçebilirsiniz:
international@losev.org.tr
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BAĞIŞ yaz
3406’ya gönder

(1 SMS bedeli 30 TL’dir.)

GIDA VE DİĞER 
Türkiye’nin 81 ilinde kayıtlı çocuklarımıza ve 
ailelerine ulaştırdığımız ‘Sağlıklı LÖSEV Gıda 

Kolileri’mize pirinçten, salçaya kadar bağışlarınız 
için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bilgisayardan 
beyaz eşyaya, oyuncaktan okul formalarına kadar 

bağış yapabilirsiniz.

AYLIK DÜZENLİ BAĞIŞ
www.losev.org.tr/aylik 

LÖSEV garantisinde kredi kartınızla her ay yapacağınız düzenli 
bağışlarınızla çocuklarımızın hayatlarının garantörü olabilirsiniz.

LÖSEV Birleşmiş Milletler
Ekonomik ve Sosyal Konseyi

danışmanı bir vakıftır.

Telefonunuzun
kamerasıyla kodu
okutarak bağış
yapabilirsiniz

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 Mah. Tuzla Cad. No:135

Tel: 0232 520 85 20

LÖSANTE HASTANESİ • LSV EĞİTİM KURUMLARI 
Kızılcaşar Mah. 23 Nisan Cad. 2705 Sok. No:20
Tel: 0312 666 7 666 • Tel: 0312 225 36 56

ANKARA MERKEZ GOP
Turgutlu Sokak No:30
Tel: 0 312 447 06 60
losev@losev.org.tr

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

Sa
hi

bi
 : 

LÖ
SE

V 
Lö

se
m

ili 
Ço

cu
kl

ar
 S

ağ
lık

 v
e 

Eğ
iti

m
 V

ak
fı 

• 
w

w
w.

lo
se

v.o
rg

.tr
 •

 lo
se

v@
lo

se
v.o

rg
.tr

 •
 IS

SN
 1

30
8 

- 
04

82
 •

 Y
ön

et
im

 Y
er

i :
 T

ur
gu

tlu
 S

ok
. N

o:
30

, G
OP

 -
 A

NK
AR

A 
T:

 0
 3

12
 4

47
 0

6 
60

 F
: 0

 3
12

 4
47

 6
8 

33
So

ru
m

lu
 Y

az
ı İ

şl
er

i M
üd

ür
ü:

 D
r. 

Üs
tü

n 
EZ

ER
 •

 Y
ay

ın
 K

oo
rd

in
at

ör
ü:

 H
ül

ya
 Ü

NV
ER

 •
 T

as
ar

ım
 v

e 
Uy

gu
la

m
a:

 E
rg

in
 B

AT
TA

L 
• 

Ya
pı

m
: L

ÖJ
AN

S 
Ta

sa
rım

 •
 T

: 0
 3

12
 4

47
 0

6 
60

 •
 H

az
ira

n 
20

22
, 1

.2
50

.0
00

 a
de

t b
as

ılm
ış

tır
. 

LÖ
SE

V 
Ya

şa
m

 D
er

gi
si

 t
am

am
en

 ü
cr

et
si

z 
ba

sı
lm

ak
ta

dı
r. 

• 
3 

ay
da

 b
ir 

ya
yım

la
nı

r. 
Bö

lg
es

el
 v

e 
pa

ra
sı

z 
da

ğı
tıl

ır.
 •

 B
as

kı
 :

 Ş
ed

el
e 

M
at

ba
ac

ılık
 v

e 
Ti

c.
 L

td
. 

Şt
i. 

- 
İs

ta
nb

ul
 T

: 
0 

21
2 

62
2 

07
 0

0 
• 

w
w

w.
se

de
le

m
at

.c
om

.tr


