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Biz KOCAMAN
Bir Aileyiz.
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve
Eğitim Vakfı, 23 senedir lösemili ve
kanserli çocuklar ile ailelerine ve
kanser hastalarına tedavi ve eğitim
hizmetleri sağlamakta, onları maddi,
ayni ve sosyal desteklerle yalnız
bırakmamaktadır. Sunulan hizmetler ile
hastalar ve ailelerinin yaşam standartlarının
yükseltilmesi, toplumun refah seviyesine
katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Her yıl yeni projeler ve çalışmalara
imza atan, her geçen yıl daha fazla
lösemili çocuk ve kanser hastası için
umut olmaya, hayatlarına renk katmaya
çalışıyoruz. Geleceğe güvenle bakan
sağlıklı nesiller yetiştirmek adına
verdiğimiz mücadelemizde bizim
yanımızda olan tüm bağışçı ve
gönüllülerimize teşekkürlerimizi ve
şükranlarımızı sunuyoruz.

Tarihçe
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve
Eğitim Vakfı 1998 yılında kuruldu.
Lösemili çocukları tedavi amacıyla
bir hastaneye yatırdığımız ilk günlerdi...
Hastane yönetiminden çocukların odaları
için küçük bir televizyon talebine aldığımız
olumsuz yanıt sonrasında o hastanede
çalışan doktorlar, hemşirelerve personel,
aramızda para toplayarak küçük bir
televizyon aldık. İlk zamanlarda bir
çocuğumuzun yol parasını ya da okul
ihtiyacını karşılamak için bizler için
büyük sorundu. Ancak günler geçtikçe
büyüdük, güçlendik projeler geliştirdik,
hedeflerimizi büyüttük. Çocuklarımızın
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için
dürüstçe ve tüm enerjimizle çalıştık.
24 Eylül 2000 tarihinde Türkiye’nin ilk ve
tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE’yi
hizmete açmış olan Vakfımız; bugüne kadar
binlerce lösemili çocuk ve ailesini yaşama
bağlamış, Türkiye’nin ilk LÖSEV-Lösemili
Çocuklar Okulu’nu açmış, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da Pediatrik Hematoloji Servislerine
destek vererek köklü çözümler yaratmayı,
toplumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi
sürdürmüştür.
Bugün yüzlerce çalışanı, on binlerce
lösemili çocuk, kanser hastası ve aileleri,
beş milyona yakın gönüllü üyesiyle
KOCAMAN BİR AİLEYİZ...

Hiç de kolay olmadı.
Bir avuç idealist kader arkadaşı ile birlikte dönülmez bir yola çıkabilmek,
Vakıfçılık ve sağlıkta rant üzerine kurulmuş sistemin çarklarını tersine döndürmek,
Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu iddia ederek başlamak ve ispat etmek,
“Önce İnsan Önce Çocuk” diyerek, parası olmadığı için ölüme terk edilen masum yavrulara
ilacından yoğun bakımına, pijamasından annesinin refakatine kadar her şeyin tamamen ücretsiz
olduğu bir Lösemili Çocuklar Hastanesi açmak ve kısa sürede A sınıf hastane haline getirmek,
“Parasız kolej eğitimi her çocuğun hakkı olmalıdır” söylemiyle bir okul açarak
Lösemili çocukların da eğitim güneşinden tamamen parasız yararlanmalarını sağlamak.
Hastanede yatan yavrusu için aylarca sokaklarda aç susuz sabahlayan ailelerin de
insan olduklarını düşünerek çağdaş bir konukevi açmak,
“Bir çocuğun hayatından daha önemli bir şey olmayacağını” yüksek sesle haykırmak,
Mutluluğun paylaştıkça artacağını yürekleri acıtmadan göstermek. Fedakar anneleri de düşünüp
onlara meslek edindirip, üretim atölyeleri açarak para ve moral kazanmalarını sağlamak,
Dünyada aynı kaderi paylaşan bütün Lösemili çocukların birer kardeş olduğunu
gözler önüne sererek Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nı hayata geçirmek,
“Bu Ülkede Güzel Şeyler Oluyor” iddasında bulunmak,
“Kanserin Önlenebilir Bir Hastalık Olduğunu” ilk kez gündeme getirerek kansere
karşı savaş açmak. Mutlulukların ve üzüntülerin paylaşılacağı, insanca yaşanacak bir yuva olan
Lösemili Çocuklar Köyü’nü tüm engellemelere karşın kurarak dünyada bir ilki başarmak,
“İnsanlık ölmesin, insanlar da ölmesin” diyerek Avrupa’nın ilk,
ülkemizin en donanımlı Onkoloji Kenti ve hastanesi LÖSANTE’yi inşa etmek,
Son olarak da, hiçbir duygu sömürüsü yapmadan, milyonlarca insanın güvenini ve desteğini
alarak geleceğe güvenle bakabilen bir sivil toplum kuruluşunu yönetmek hiç kolay olmadı.
Pediatrik Hematolog & Onkolog
Dr. Üstün EZER
Yönetim Kurulu Başkanı
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Lösemiyle Yolculuk
• Lösemi nedir?
• Tedavi süreci nasıldır?
• Sağlıklı beslenme kuralları nelerdir?
• Hijyenin tedavi sürecindeki önemi nedir?
• Kemik iliği nakli neden yapılır?
• İlik nakli sonrasında ailelerin dikkat
etmesi gereken hususlar nelerdir?
Yeni tanı almış aileleri
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ve
bu zorlu süreçte LÖSEV olarak
ailelerimizin yanında olduğumuzu
hissettirmek amacıyla her ay
tüm irtibat bürolarımızda
sürdürdüğümüz projemizden
2020 yılında 289 ailemiz
faydalanmıştır.

Kırmızı Et Yardımları
2020 yılı içerisinde toplamda;

16.293 yeni tanılı ve tedavisi
devam eden ailemize 8,6 Kg.lık
kırmızı et paketi yardımı,
3.687 ailemize
1 kg’lıkkavurma yardımı,
1.767 ailemize de
12.908,44 kg.’lık adak et yardımı,
9.496 yeni tanılı ve
ihtiyaç sahibi hastamıza,
anlaşmalı olunan marketlerden
kendi ihtiyaçları doğrultusunda
alabilecekleri 400 TL’lik
Kırmızı Et Kartı yardımı yapılmıştır.

LÖSEV Aile ve
Genç Komiteleri
LÖSEV olarak hem karar almada
hem de faaliyetlerimizi sürdürmede
ailelerimizin ve gençlerimizin desteklerine
inanıyor ve güveniyoruz.
2020 yılında düzenlenen
yüz yüze ve online toplantılarla

1257 ailemiz ve 478 gencimiz
katılım sağlamış,
kendileri ile LÖSEV ve hastalarımız için
neler yapabileceğimiz konularında
fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Sana Özel & Acil Koli
Gönderimleri
Sana Özel, Vakfımıza kaydı tamamlanmış
hastalarımıza durum tespiti yapılarak,
kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak
hazırlanan zengin içerikli gıda, kıyafet,
temizlik malzemesi ve oyuncak içeren
koli gönderimlerinin yapıldığı projemizdir.
Proje kapsamında 5311 yeni tanılı ve
tedavisi devam eden ailemize
koli gönderimi yapılmıştır.
İhtiyaç sahibi ailelerin talepleri
doğrultusunda hazırlanan ve
acil olarak gönderilen kolilerden oluşan
Acil Kolileri ile de 2020 yılı içerisinde
hastalarımıza ve ailelerine en sıkıştıkları anda
destek olmaya devam edilmiştir.
2020 yılında toplamda

7936 ailemizin

acil ihtiyaçları karşılanmıştır.

Babalarımızı
Unutmayalım
Sadece anneler değil, babalarımız da
bir çocuğun tedavi sürecinde
çok yıpranıyorlar. Bu zor süreçte
lösemili çocukların babalarının
yanında olmak için sene içerisinde
farklı etkinlikler düzenliyoruz.
2020 yılında lösemili ve
kanserli çocuklarımızın babaları ile
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz
devam etmiş, babalarımızın da kendini
yalnız hissetmemeleri için çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir.

Meslekleri Tanıyalım
Lösemiyi yenmiş çocuk ve
gençlerimizin yarıyıl tatillerini
daha faydalı ve eğitici geçirmeleri
amacıyla düzenlenen Meslekleri
Tanıyalım projesi kapsamında
birçok işletme, kurum ve
kuruluş (medya kuruluşları,
itfaiye, diş kliniği...) ziyareti
gerçekleştirilmiş, ilgili meslek
çalışmaları hakkında

273 çocuk ve gencimize
bilgi verilmiştir.

Hastane ve Aile
Ziyaretleri
2020 yılı boyunca vakfımıza kayıtlı,
124 çocuk hastamıza ziyaret ve 1760 aileye
ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
505 kez hematoloji ve onkoloji bölümleri
ziyaret edilmiştir.
2020 yılında

65 İl ve 60 ilçede
toplamda 257 kez
hasta ziyareti ve et dağıtımında
bulunulmuş, ayrıca o il ve ilçedeki
kamu yerel ve özel kurumlar ziyaret
edilerek vakıf çalışmaları hakkında
bilgi verilmiş ve yıl boyu yapılan
çalışmalar için destekleri istenmiştir.

Hayat Bağları
2020 yılında Hayat Bağları projesi
kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa,
Eskişehir, İzmir, Samsun, Antalya,
Eskişehir ve Kayseri’de yaşayan

yetişkin 148
kanser hastamızla
etkinlik, seminer ve toplantılarla
bir araya gelinmiş, hastalarımızın
moral depolamaları, yalnız olmadıklarını
hissetmeleri sağlanmıştır.

Dünya
Gönüllüler Günü
LÖSEV Gönüllüsü,
minicik bedenlerin verdikleri kocaman
mücadelede hiçbir karşılık beklemeden
desteğini esirgemeyen, yüreği sevgi dolu
insandır. LÖSEV Gönüllüsü, isimsiz ve
gerçek bir kahramandır; mutlu bir
ülke yaratmak için çalışır ve herkesin
bu amaç uğruna üzerine düşeni
yapması gerektiğine inanır. Yani,
gönüllüler bizim göz bebeğimizdir!

LÖSEV, Türkiye genelinde
5 milyona yakın gönüllüsü ile
KOCAMAN Bir Aile!
5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü’nde
LÖSEV Ailesi olarak yaklaşık

300 gönüllümüz ile online
seminerlerde buluştuk.

Geziler & Etkinlikler
Sömestr etkinlikleri kapsamında

273 çocuğumuz ile
22 gencimizin
katılımı ile müze ziyaretleri, robotik kodlama
eğitimi, çeşitli oyun etkinlikleri, resim atölye
gezisi ve resim çalışma etkinliği gibi
etkinlikler icra edilmiştir.
Lösemili Çocuklar Köyü Gençlik Kampı ve
Pazar etkinlikleri kapsamında

167 genç ve 284 çocuğumuz

keyifli vakit geçirme imkanı bulmuştur.

BODRUM LÖTEL
tatil etkinlikleri kapsamında

75 gencimiz ve 77 çocuğumuz,
eğitim ve tatil yapma imkânından
faydalanmıştır..

Anne - Baba
Eğitimi
Vakfımıza kayıtlı hastalarımızın
ebeveynlerine yönelik olarak hazırlanan
bu eğitimler sağlık, eğitim ve psikoloji
alanlarında olup, anne ve babaların
kendilerine zaman ayırmalarına ve
kişisel gelişimlerini arttırmalarına
katkı sağlamaktadır.
Alanında uzman kişiler tarafından
verilen eğitimlere 2020 yılı içerisinde
toplam 667 ebeveyn katılım
sağlamıştır.

LÖSEV İncileri
Proje kapsamında,
2020 yılı içerisinde 1379 okul
ziyareti gerçekleştirilmiş,

107.338 öğrenciye ulaşılarak
lösemi ve kanser, sağlıklı beslenme,
aktif İlköğretim ve öncesi yaş grubundaki
çocuklarda sivil toplum ve sosyal
sorumluluk bilincini geliştirerek
geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesini
sağlamak amacıyla yürütülen
uzun dönemli projelerimizden olan
LÖSEV İncileri projesi ile öğrencilere,
velilere ve eğitimcilere LÖSEV’i tanıtarak
ilgilerini katkıya dönüştürüp, uzun vadede
bilinçli ve topluma duyarlı gönüllüler
kazanılması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında, yaşam
konularında bilgi verilmiştir.

Fayda LÖSEV
“Geleceğin yöneticileri” olan
üniversite öğrencilerine LÖSEV’i
tanıtmak, sosyal sorumluluk
bilinci aşılamak, gönüllü çalışmalar
yaparak fikirleriyle ve destekleriyle
yeni projeler üretmek ve böylece
daha çok çocuğumuza hayat vermek
istiyoruz. Bu amaçla Farkındalık
Yaratma ve Dayanışma Topluluğu
projemiz ile Türkiye genelindeki
üniversite öğrencilerine ulaşarak
genç, dinamik ve aktif bir LÖSEV
ekibi yaratı ması hedeflenmiştir.
2020 senesinde
Türkiye genelinde 494 fayda
semineri düzenlenmiş

22.443 kişiye ulaşılmıştır.
Toplam 12 yeni Fayda Topluluğu
kuruşmuş ve faaliyetlerine
başlamıştır.

Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

RAKAMLARLA
LÖSEV VE İYİLİKLER ÇARŞISI
Her biri 2 gün süren İyilikler Çarşısı’nda Vakfımıza kayıtlı
hastalarımıza İstanbul’da 754.165 TL, Ankara’da 1.017.930 TL,
toplamda 1.772.095 TL değerinde destek sağlandı.
İstanbul’da 1455 kişi, Ankara’da ise 1527 kişi
İyilikler Çarşısı’na katılım gösterdi ve Çarşı’dan faydalandı.
İstanbul etkinliğinde 63
63, Ankara’da ise 46 firma ve
kurum değerli desteklerini ailelerimiz ile buluşturdu.
Etkinliklerde İstanbul’da 407
407, Ankara’da ise
512 gönüllü aktif görev aldı.

Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

ULUSLARARASI
ETKİNLİKLERİMİZ

Birleşmiş Mil etler Ekonomik ve
Sosyal Kalkınma Konseyi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ilişkin küresel ölçekte
izleme ve değerlendirmenin yapıldığı BM Üst Düzey Siyasi
Forumuna LÖSEV adına “Kansere Karşı Mücadelede Yatırım ve
İş birliği tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Hizmet Eder”
başlıklı yazılı bir öneriler sunumu yapılmıştır.
BM ECOSOC web sayfasında
LÖSEV açıklamasına ve önerilerine yer verilmiştir.

LÖSEV Yurtdışı Gönüllüleri
Türkiye dışında yaşayan fakat destekleriyle LÖSEV gönüllüsü
olmak isteyen kişilerle bu yıl düzenli online toplantılar gerçekleştirdik.
Genel dünya çapında aktif gönüllülerimizin sayısı ve katılımı güçlüydü.
Ayrıca ülke bazında da gönüllü komiteleri kurma çalışmaları yürütüldü.
Fransa Gönüllü Komitemiz oluşturuldu. Almanya ve
ABD Gönüllü Komitesi çalışmalarımız devam etmektedir.

PANDEMİNİN
GİZLİ KAHRAMANLARI

LÖSEV ÇALIŞANLARI
Derin korku ve panik ortamında,
herkesin evlere kapandığı o günlerde
canımız pahasına bizler de ailelerimiz için

görev başındaydık.
Yaşanan MASKE KRİZİNDE ailelerimizin
aldıkları tedaviler nedeniyle herkesten çok
korunmaya ihtiyacı olan hastalarımıza
MASKE ve HİJYEN KOLİLERİMİZİ
hazırlamakla ve derhal hastalarımıza

ulaştırmakla işe koyulduk.
Ardından gıda ve giysi kolilerimizle
evde kalmak zorunda olan ve işlerini
kaybederek büyük bir bunalımın
eşiğinde olan hastalarımızın pandemiyle
başetmesi için en yakınlarındaki

dayanakları ve destekleri olduk.
Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve
tüm yaşam şeklimizi değiştiren

COVID-19’a rağmen
PANDEMİNİN GÖLGESİNDE
mazeretlere sığınmadan

hastalarımızın bize en çok ihtiyaç duyduğu
bu dönemde her gün her saniye onların yanında
olduğumuz için gururluyuz.
Lösemili Çocuklar ve
Kanser Hastaları Yalnız Değildir.

BÜYÜK LÖSEV AİLESİ
her zaman yanınızdadır!

LÖSANTE
ÇOCUK VE YETİŞKİN
HASTANESİ

Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

LÖSEMİLİ
ÇOCUKLAR KÖYÜ

Ayrıntı için;
tıklayabilir
ya da QR kodu
okutabilirsiniz.

ANKARA Merkez

Turgutlu Sk. No:30, Gaziosmanpaşa
Tel: 0312 447 06 60
E-Mail: losev@losev.org.tr
Web: www.losev.org.tr

ADANA

Çýnarlý Mh. 61027 Sk.
No:9, Seyhan
Tel: 0 322 999 16 05

ANTALYA

Fener Mh. B. Ecevit Bulvarý
Barýþ Apt. No:15 D:1, Muratpaþa
Tel: 0 242 999 78 08

BURSA

Muradiye Mh. Beþikçiler Cd.
No:71/2-3, Çekirge
Tel: 0 224 233 33 36

ESKİŞEHİR

Hoþnudiye Mh. Ýskender Sk.
No:5, Tepebaþý
Tel: 0 222 999 19 98

İZMİR

Cumhuriyet Meydaný
Cumhuriyet Apt.
No: 12 D: 201 Pasaport
Tel: 0 232 520 85 20

İSTANBUL

Güvercin Sk. No: 11
Levent / Beþiktaþ
Tel: 0 212 268 68 68

KAYSERİ

Þehit Org. Eþref Bitlis Blv. Vakýf Özata
Prestij Apt. No:17 Kat:1 D:1 Melikgazi
Tel: 0352 999 13 05

SAMSUN

Ýstasyon Mh. Saadet Cd. No:108/7 Ýlkadým
Tel: 0 362 999 16 04

