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LÖSEV lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfinın 27l0|1202lı tarihli yazrsrnrn bir örneği ilişikte

gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Arife YAVUZ
Kaymakam a.
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KAMU KURUM VE KIjRULUŞLARINA
23 MAFIALLE MUHTARLıĞ[NA

Kanun Gereğince
tasdik olunur.

,ı;-"'tJ-

tırıı}.tİ *
ıeıı f:

.

Bu belge" giiveııli elekıronik inızır ile imzalaıııırıştır.
6K-vpvs IQ-OJ+Lg7 cE Doğrulama Linki: httos://www.turki}ıe.qov.tr/icisleri-eb},s
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e-Posta: besiktas@istarıbul.gov.tr İntemet Adresi: www.icisleri.eov.tr

Kep Adresi: icisleribakaııligi@hsOl.kep.tr

Bilgi için: Aytaç KELEŞ
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T.ü, B§şİKTA§ KAYMAı(AMtİĞı

LÖ§rV i,.öı*mill Çüfııldıf §ağlı* ııe §ğitirn Vakfı. 1998 yılında kuruian, 45.0üO'i aşkın iöuemi ve diğer
kanssr ttdavişi ğören ha§ta vĞ aiieş}ne nakdi, ayni ve sosyal deştek hizm*tleri vefen ve
kııruldu$undan bugüne kadar,

Zütr yılında tamşraen ücrğt§iı tedavi hiırnet}eri veren liirlrfyehin fi* ııe tektğsemjii
Çrcııffor l{nrrıu*i lÖllJireyl

ı
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iOüS yılındş löserniii çştukların ücretsiz itoiej eğitiııni alabiieceltieriiösşını:if Çocaiılar
f*urı/nş
2ülü yıiında t*,daviteri için Ankara dışından ş*l*rı ailderimiıin tçdavi *snasında uıun v€ya
kısa dönem konaklayabilmeleri için i,ösemıii Çuutılar Köyü'nü
iOtrS yı|ında içc "insanhk ölrnesin, insan]ar da ö}m*cin" diyerek Avrupa'nın ilk, ülkemizin en
donanımlı Lğ§ğltılııı ÇoEjutılar kentı w maltıüıspıınır İıaııua*ıı ıö§*rsıE ç,,ğ.,ık ve vettş*ın

ilos,tgıesfni ülkemiıe kaıandıran;

ııd*c* lös*rııili çoruklar ue diğer kanser hagtalarını değil, tüııı Türkiye'yi löıeıni. kanser ıış lıorgnma
yoihn lççnuJaıındş bilinçlendirrne, tsplurııal ve kalıcı tıiımetler iie Ujklü çöıümler yafatfna amştıııda
oiın bir sivil toplum lturuluşudıır.
"Ya ı O*ğilıiniı" diyere* çgcııiı vc Tçtişkin lösemi vt diğer kan§tr haştalarına kucai< açan Vakfımız.
İ,er yıl İOü,üffi kişinin kanşşre yakaİandığt ülkemiıde tğdavi b,aşrııını arttıınııak, haşatİarının ğn ıof
dönarşlcrinde tıasta_ianmııa urnut olmak,

yaşn kaliteıini

artıfmak amaçındadır.

Va}fıınııın §unffıuş olduğu hiırnetlerden hastalarırnıı|n lıafuıüğr giıaşşı
yöııtendirttııwiain *ğkınırrısın ı temin en,

ı
ı
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,ıe Vılğııxıı

iGymıkamkğınııa bağlı §osyal Yardımlaşrna ııe Dayanışma Vakf, Muhtarlıklar gibi kurumlara
başvuru yapmış iöşomi v* diğer kanıer tanııı almış {TC Vatandaş*} hastaların nakdi. ayni ve
scıpl desteklerimizden faydalanabilmeleri amacıyia Vakfımııa yön*endirilrnesi,

lftymakım}ığınııa bağlı çalışanların bu kşnuda bilgilendirilırıeieri,
Vakfımıı hiımetlnrine dıir afiş ve kiiapçık|afıfftııın Kaymıkamiğnııa bağlı, ilgili birim ve
'kuruluşlardahişlışaniarınııın ve hastaların görcbil*ceği aianiarda yĞr ülma§ı,
huıuşİarın&, Vakfımıı için çok değerii oian deştek|eriniıi ılabilrııeyi umut eder, gtreğini
müşaadeleriniı* arı edğriı.
§aygılarım*zla,
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