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Biz KOCAMAN Bir Aileyiz...

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 20 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.

TARİHÇE
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, hemşireler ve 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 karşılamakiçin 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,
onbinlerce 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
Köyünü 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

2018’de
neler mi yaptık?

2018'DE TAM
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Hastalarımıza Nakit Yardım
(Banka Hesaplarına)

5 .181.204,85
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(27.061 Adet) Ayni Yardım Paketi

8 99.671,00
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Lösemili Çocuklarımızın Annelerine

84.825,00

TL

Etüt Eğitim Bursu

1 99.000,00

TL

Üniversite Bursu

3 9 .663.471,74

TL

Sağlık Ve Tedavi Yardımı

57.306.669,59
TOPLAM YARDIM MİKTARI

TL

• LÖSEMİYLE 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 2018 yılında
1020 ailemiz faydalanmıştır.

• BABALARIMIZI UNUTMAYALIM
Babaların özgüvenini yitirmemesi, aile bireyleriyle sağlıklı iletişimler
kurmaları ve tedavi sürecine olumlu katkıda bulunması amacıyla
uygulanan bir projedir. Çeşitli sorularla sorunları belirlenen
ailelere uzman desteğiyle eğitimler verilmiştir ve çeşitli aktiviteler
düzenlenmiştir.
Proje
sonunda
193
babaya
ulaşılmıştır.

• SANA ÖZEL
Durum tespiti yapılarak acil ihtiyaçlara sahip olan ailelere zengin içerikli
gıda, kişiye özel kıyafet, temizlik malzemesi ve oyuncak içeren koli
gönderimlerinin yapıldığı projemizdir. Proje kapsamında 3976 yeni
tanılı ve tedavisi devam eden ailemize koli gönderimi yapılmıştır.

• ATÖLYE ANNELERİMİZLE EL ELE
Lösemili ve kanserli çocuklarımızın annelerine uğraş terapisi amaçlı
açtığımız Üretim Atölyelerimiz hızla büyüdü; şu anda Ankara, İstanbul,
İzmir ve Bursa’daki atölyelerimizde 100’e yakın lösemili ve kanser
hastası çocuğumuzun annesi LSV Dükkân ürünlerini üretiyorlar.
Atölye annelerimizin sayısını artırmak, diğer annelerimize örnek
olmasını sağlamak ve onları LÖSEV çalışmalarına dâhil etmek amacıyla
yürütülmekte olan bir projedir. 2018 yılında proje kapsamında
73 atölye annemize çeşitli eğitimler verilmiştir.

• MESLEKLERİ TANIYALIM
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 146 çocuk ve gencimize bilgi verilmiştir.

• İYİLİKLER TIRI
LÖSEV, Türkiye’de ulaşamadığı hiçbir yer ve tek bir aile kalmasın diye
İyilikler TIRI projesini başlatmıştır. Tüm Türkiye’yi gezen İyilikler TIRI,
lösemili ve kanserli ailelerin yanı sıra, LÖSEV gönüllüleri ve bağışçıları ile
de buluşmaktadır. 2018 yılında İyilikler Tırı projemiz ile 11 rut düzenlemiş ve
57 ildeki 3985 ihtiyaç sahibi hastamıza gıda, temizlik, mobilya, kırtasiye,
kıyafet, oyuncak ve beyaz eşya yardımları yapılmış, 694 hastamıza
eşya bağışı ulaştırılmıştır.

• HAYAT BAĞLARI
2018 yılında Hayat Bağları projesi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa,
Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de yaşayan yetişkin 416 kanser hastamızla
etkinlik, seminer ve toplantılarla bir araya gelinmiş, hastalarımızın
moral depolamaları, yalnız olmadıklarını hissetmeleri sağlanmıştır.

• GEZİLER
2018 Yılı içerisinde Çocuklarımızın katılım sağladıkları 8 gezi düzenlenmiş
(2 yurtdışı+6 yurtiçi) ve toplamda 118 çocuğumuz ve gencimiz geziler
de güzel vakit geçirmişlerdir. Ailelerimiz için düzenlenen tatillerimiz
kapsamında 16 anne ve çocuğumuzu (33 kişi) Nevşehir’de Karlık Evi’nde
ailece tatil yapma imkânı bulurken, Gençlik Kampı kapsamında da
57 gencimiz, Nevşehir gezisi kapsamında 24, Bodrum LÖTEL tatili
kapsamında 18 gencimiz olmak üzere toplam 99 gencimiz gezi ve
tatil etkinliklerinden faydalanmıştır.
Ayrıca Anneler Yarışıyor projesi kapsamında 4 annemiz İstanbul,
6 annemiz Antalya, 10 annemiz ise Bosna Hersek gezi etkinliğinden olmak
üzere 20 annemiz (2 yurtiçi+1 yurtdışı) gezi etkinliğinden faydalanmıştır.
Aile tatillerimiz kapsamında ise 61 aile (202 kişi) Bodrum LÖTEL
tatilinden, 311 aile (842 kişi) de Antalya tatilden faydalanmıştır.

• YILBAŞI ETKİNLİĞİ
LÖSEV olarak yeni bir yıla yeni umutlarla adım atan çocuklarımız
ve hastalarımız için “Umut Yemekleri” düzenliyor, hep birlikte keyiﬂi
vakit geçirmelerini sağlıyoruz. 2018 yılında 8 farklı partide 427
kanser hastamız etkinliklerimize katılmıştır.

• ANNELER GÜNÜ-DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Lösemi gibi uzun süren bir hastalığın tedavi sürecinde, hep onların
yanında olan lösemili çocuklarımızın anneleri de sıkıntılar yaşıyorlar.
LÖSEV ailesi olarak biz de onları mutlu edebilmek adına özel gün
kutlamaları ile hayata bağlamaya çalışıyoruz. En değerli günlerden
Anneler Günü ve Kadınlar Günü, annelerimiz için özel çalışmalar yaptığımız
özel dönemlerden sadece ikisi. 2018 yılında bu özel günler kapsamında
Türkiye genelinde 289 annemiz 14 farklı etkinliğimize dahil edilmiştir.

• BABALAR GÜNÜ
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.
2018 yılında bu 29 babamız etkinliğimize dahil edilmiştir.

• GELENEKSEL İFTAR YEMEKLERİ
Lösemili çocuklar ve aileleri Ramazan ayında Türkiye’nin dört bir yanında
düzenlenen geleneksel iftar yemeklerinde bir araya gelerek birbirleri ile
vakit geçirme ve tanışma fırsatı buluyorlar. LÖSEV ailesi olarak,
yardımlaşmanın esas olduğu bu ayda 33 ilde 46 farklı mekanda 4432 kişi,
1421 ailemizle buluşulmuştur.

• İL ZİYARETLERİ
Türkiye genelinde 33.000’e yakın aileye hizmetlerimizi götürmeye
çalışırken, ailelerimizi, gençlerimizi ve gönüllülerimizi yerinde ve yakından
tanıyabilmek amacıyla ziyaret ederek kayıtlı hasta sayımızın çok olduğu
illerde programlar düzenleniyor. 2018 yılında 73 ilimiz ve 71 ilçemiz farklı
zamanlarda 376 kez
ziyaret edilmiş, lösemili ve kanserli
hastalarımızla buluşulmuştur.

• CANIM KARDEŞİM DERS EVİ
Alanında uzman öğretmenler tarafından LÖSEV’e kayıtlı çocuklarımızın
yanı sıra, tedavisi devam eden ve tamamlanmış gençlerimize hafta sonu
etüt eğitimleri verilerek okul çalışmalarına destek olmayı amaçlıyor,
sosyal anlamda gelişmeleri için aktiviteler de düzenleniyoruz.
2018 yılında, temel derslerden müziğe, spor etkinliklerinden
yabancı dil derslerine kadar pek çok alanda düzenlenen etüt
eğitimlerine Türkiye genelinde 127 genç ve çocuğumuz katılmıştır.

• SPOR ŞENLİKLERİ
Lösemiyi yenmiş 20 çocuğumuz Ağustos ayında Rusya’nın
Moskova ve Polonya Varşova’da düzenlenen Onkoloji Olimpiyatları’na
katıldılar. Tüm dünyadan lösemi ve kanseri yenen çocuklarla bir araya
gelen çocuklarımız koşu, yüzme, satranç, masa tenisi gibi
alanlarda ülkemizi ve LÖSEV’i temsil edip 20 madalya ile döndüler.
Tüm çocuklarımızla gurur duyuyoruz!

• 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 üzerinedüşeni 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 976 gönüllümüz ile buluştuk,
panelimizle “LÖSEV ve gönüllülük” konularında ﬁkirlerimizi paylaştık.

• 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 yaratılması
hedeﬂenmiştir. 2018 senesinde Türkiye genelinde 500 fayda semineri
düzenlenmiş 20.075 kişiye ulaşılmıştır.

• LÖSEV İNCİLERİ
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,
2018 yılı içerisinde 1174 okul ziyareti gerçekleştirilmiş, 121.862 öğrenciye
ulaşılarak lösemi ve kanser, sağlıklı beslenme, aktif yaşam konularında
bilgi verilmiştir.

• LÖSEV ARTIK ESKİŞEHİR’DE…
Lösemili çocuklarımızın ücretsiz tedavilerine, sosyal ve psikolojik
gelişimlerine destek vermek ve onları hayata güçlü bireyler olarak
yetiştirmek hedeﬁ ile tüm Türkiye’ye ulaşmaya devam ediyoruz.
13 Ekim 2018’de Eskişehir ve civar illerindeki lösemili çocuklarımızla
daha yakından ilgilenebilmek için LÖSEV Eskişehir İletişim Oﬁsimizi açtık.
Açılışta bizi yalnız bırakmayan Eskişehir’deki duyarlı gönüllülerimize ve
ailelerimize teşekkür ederiz.

• ADANA’DA LÖSEV ÇALIŞMALARI
Adana ve civar illerdeki lösemili ve kanserli çocuklarımız ile yetişkin
hastalarımıza daha fazla ulaşabilmek, onların hayatlarına daha çok
dokunabilmek için 27 Ekim 2018’de LÖSEV Adana İletişim Oﬁsimizi ve
LSV Dükkan Adana Şubemizi açtık.LÖSEV Korosunun sahneye çıktığı,
gösterilerle ve kortejle rengarenk ve cıvıl cıvıl geçen oﬁs açılışımızda
Adana’daki gönüllülerimiz ve ailelerimiz de bizleri yalnız bırakmadı.

• BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ!
16-18 Kasım 2018 tarihinde 5. Geleneksel LÖSEV Aile Kucaklaşmamızı
gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen lösemili çocuklarımız,
kanser hastalarımız ve aileleri ile Antalya’da hayata geçidiğimiz
etkinliğimizde hastalık sürecinde yaşanan sorunları, dertleri paylaştık,
çözüm aradık, birbirimize şifa olmaya çalıştık. Gerek eğitim gerek diğer
etkinliklerle bir araya gelen, eğlenceli vakit geçiren çocuklar ve aileler
hem moral topladılar hem de LÖSEV’in kocaman bir aile olduğunun
bir kez daha altını çizdiler.

2-8 KASIM
LÖSEMİLİ
ÇOCUKLAR
HAFTASI
LÖSEV tarafından bütün çocuklara armağan edilmiștir.
LÖSEV 8 Kasım 1998’de kurulmuștur.

LÖSEV’ i kurmaktaki amacımız; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü
ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları
konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
Türkiye’de her yıl 1200 - 1500 çocuk lösemi tanısı alıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni
lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorluyor. Bu sebeple vakfımız
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanı sıra, lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların
ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

20 YILDIR HAYATIMIZ ÇOCUKLARIMIZ
1998’de bir masa bir sandalye ile başlayıp 15-20 çocuğa destek verirken bugün 30.000’in üzerinde hastamız var.
Bir avuç gönüllümüzün desteğini alırken bugün 5 milyona yakın gönüllü ve bağışçımızla kocaman
bir aile kurduk. Sürekli kalıcı projeler ve eserler üreterek herkesin umut ve yaşam kaynağı olduk.
Bu senemizde 20 yıldır yanımızda olan hastalarımız, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla bir araya geldik,
bu özel ve anlamlı yaşımızı eşsiz etkinliklerle taçlandıralım istedik.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR ZÜLFÜ LİVANELİ İLE SAHNEDE!
20. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerimiz kapsamında, 5 Kasım 2018’de İzmir’deki değerli gönül dostlarımızla
bir araya geldik. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde değerli Şef Rengim Gökmen yönetimindeki
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist Teyﬁk Rodos ve kıymetli sanatçı Zülfü Livaneli’nin katılımıyla
İzmirli LÖSEV dostları ile bir müzik ziyafeti yaşadık.
Gecenin sürprizi ise lösemiyi yenmiş çocuklardan oluşan LÖSEV korosunun Zülfü Livaneli ve orkestra ile aynı
sahneyi paylaşması oldu. Yanımızda olan tüm değerli sanatçılarımıza ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimizle…

LÖSEV’LE MUTLU SON!
Bundan tam 20 sene önce, lösemi ve kanserin “amansız hastalıklar” olarak görüldüğü, 10 çocuktan 8’inin
kaybedildiği 1998 senesinde, 8 Kasım’da lösemili çocukların ve ailelerinin yüzlerinde bir tebessüm bırakılmak
için yola çıktık.7 Kasım 2018’de ise, ülkemizin en çok tanınan, güvenilen ve üreten sivil toplum kuruluşu
olarak sevgili çocuklarımız ve gönüllülerimizle birlikte 20. Yılımızı bir basın toplantısı ve gala gecesi ile kutladık.
Biliyoruz ki sizinle birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Hep birlikte nice 20 yıllara!

LÖSANTE

ÇOCUK VE YETİŞKİN
HASTANESİ

*

TÜM BRANŞLARDA
ANKARA’DA
LÖSEMİ VE
KANSER

sadece

ÇOCUK

*Sağlık Bakanlığı’nın Hastanemize
ruhsat verdiği tüm branşlarda.

Neden Böyle Bir Hastane Açtık?
Çünkü hepimiz yaşamında sağlık çok önemlidir. İyilik ve sağlığın yan yana gelmesi ile çocuk, yetişkin
herkesin hayatını kurtaracağımıza inanıyoruz.

Çünkü Türkiye’de senede yaklaşık 200 bin kişi Lösemi ve Kansere yakalanıyor. Ne yazık ki bu sayı giderek
artıyor ve her sene bir şehrimiz haritadan siliniyor.

Çünkü bugün kanser hastalıklarında ortalama %20’lerde olan tam tedavi başarısını %100’lere çıkarmayı
hedeﬂiyoruz.

Çünkü tıbbın tüm branşlarında poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri vererek 16 yılık özel hastane tecrübelerimizi
tüm insanlık ile paylaşmayı ve hayat kurtarmayı arzu ediyoruz.

Çünkü biz bütün çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin eşit koşullarda en iyi tedavi olanaklarına kavuşmalarını
ilke ediniyoruz ve zengin fakir, doğulu batılı, ayrımı yapmadan hepsini yaşatmak için çırpınıyoruz.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KÖYÜ
Yemyeşil, tertemiz bir doğada bütün dünyaya örnek ola, son derece çağdaş bir merkez yarattığımız ve bunu
tüm lösemili ve kanserli çocuklarımız ile ailelerinin hizmetine ücretsiz sunduğumuz için heyecanlı ve gururluyuz.
LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavi gören hastalarımız ve yakınlarının doğal ortamda, göl
manzaralı tatil köyü havasında misaﬁr olacakları Kirazlı Konak, özellikle 2-3 yıl süren tedavilerinde lösemili ve
kanserli çocuklarımızı aileleri ile konaklayabilecekleri Sevgi Evleri, lösemili çocuklarımız ve anneleri ile yetişkin
kanser hastalarını hayata bağlayacak Üretim Atölyeleri ile Lösemili Çocuklar Köyü, hayata geçirilmiş eşsiz bir eser.

"Hayatımız Çocuklarımız"
0. Y I L
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