LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA RAMAZAN
BAĞIŞIMI NASIL YAPABİLİRİM?
Fitre ve zekatınızın yerini bulması, her kuruşunun doğru yerlere ve ellere incitmeden
iletilmesi, bağışlarınızın lösemili ve kanserli çocuklar ile tüm hastalarımıza hayat vermesi için
gece ve gündüz titizlikle çırpınıyoruz. LÖSEV, bu nedenle en çok güvenilen ve saygı duyulan vakıftır.
*Kredi kartınız Uluslararası

LÖSEV güvencesindedir.
İNTERNET
ÜZERİNDEN BAĞIŞ

www.losev.org.tr web sayfamızdan RAMAZAN
BAĞIŞI, FİTRE-ZEKAT linklerine tıklayarak güvenli
bir şekilde bağışınızı yapabilirsiniz. İnteraktif
bankacılık işlemlerinizde “BAĞIŞ” bölümünden
“LÖSEV”i seçerek bağışınızı yapabilirsiniz.

TÜM BANKA ŞUBELERİNDEN
HAVALE MASRAFSIZ BAĞIŞ
Türkiye’deki bütün bankaların tüm şubelerinden
BAĞIŞ EKRANLARI aracılığıyla herhangi bir masraf
ödemeden LÖSEV hesabına bağışınızı yapabilirsiniz.
Banka çalışanı ekrandan “LÖSEV’in hesabı yok”
derse lütfen ismini alıp bizi arayınız.

ALO
LÖSEV

LÖSEV OFİSLERİMİZİ
ZİYARET EDEREK BAĞIŞ

0532
755 06 60

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir
ve Kayseri ofislerimize uğrayarak nakit veya kredi
kartı ile bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede,
LÖSEV’i yakından tanıyabilir, kahvemizi içebilirsiniz.

YURT DIŞINDAN BAĞIŞ

Tüm ülkelerden ve internetten;
Banka ile: Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara
Kamu Girişimci Şubesi SWIFT Kodu: TCZBTR2A
EUR için: TR25 0001 0025 3200 0006 6250 04
USD için: TR47 0001 0025 3200 0006 6150 05

LÖSEV BAKANLAR KURULU kararlarınca kamu yararına çalışan ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sağlık Konseyi üyesi bir vakıftır.

BİR TUĞLA DA
SİZ KOYAR MISINIZ?

PTT ŞUBELERİNDEN BAĞIŞ

Türkiye’nin her köşesindeki PTT Şubelerinden
Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı LÖSEV
120660
No’lu
posta
çeki
hesabı
ile
Onkoloji Kenti ve hastanesi LÖSANTE için küçük
ya da büyük tuğlalar koyabilir, lösemili çocukhiçbir masraf ödemeden bağışınızı güvenle
larımız ve kanser hastalarımızın ücretsiz
gerçekleştirebilirsiniz.
DOLANDIRICILARA
tedavilerine katkıda bulunabilirsiniz.

DİKKAT!

GAYRİMENKUL
BAĞIŞLARINIZ

LÖSEV ve lösemili çocuklar
adını kullanarak kapı kapı
dolaşıp dergi satmak, sahte
kimlik ve makbuzlarla bağış
almak isteyen ORGANİZE
SUÇ ÖRGÜTLERİNE PARANIZI
ÇALDIRMAYIN, LÖSEMİLİ
ÇOCUKLARIMIZIN HAKKINI
YEDİRMEYİN.

Vakfımızın gelir kaynaklarından birisi de
siz hayırseverlerin LÖSEV’e bağışladığı
evler, arsalardır. Okul, hastane, umut evleri
gibi eserlerimizin hayata geçebilmesi, daha
fazla hastamızı yaşatabilmek için gayrimenkul
bağışlarınızı gerçekleştirerek hayat kurtarabilirsiniz.
Ayrıca Hastanemizin odalarına adınızı yazdırabilirsiniz.

GIDA BAĞIŞLARI

Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımız ile aileleri için gıda ve bakliyat
yardımlarınızı büyük ambalajlarda toplu
olarak iletebilirsiniz. Firmalarınızın yardım
amaçlı hazırladığı Ramazan gıda kolilerini
bekliyoruz. Ayrıca çocuk ve erişkin hastalarımıza
hediye edilmek üzere KİTAP ve BÜYÜK OYUNCAK
bağışlarınızı da ofislerimize gönderebilirsiniz.

LÖSEV Ramazan Paketleri 12 ay boyunca dağıtılmakta, ihtiyaç fazlası gıda yardımlarınız ile gıda dışı bağışlarınız ise lösemili çocuklarımız ve
kanser hastalarımıza nakit verilmekte ve parasız tedavileri ile insanca yaşam ihtiyaçları için vakıf amaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

