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Sayın Başkanımız,
Değerli Uyelerimiz,

KİTVAK'ın 2021 yılı faaliyetlerini paylaşacağımız Mütevetti Heyet Toplantımıza hoş
geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.

Kitvak Yönetim Kurulu olarak, önceki çalışma dönemlerimizde de yaptığımız gibi her hafta
Çarşamba günleri, korona virüs pandemi süreci nedeniyle sanal ortamdan toplanmak
suretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük. Ağustos ayı itibariyle yeni vakıf merkezimizde
toplantı ları m ızı n yüz yüze devam ı n ı sağlad ı k.

Bu dönemde, pandemi nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen "Hücre İşleme Merkezi
Projesi"ni .tamamlamanın büyük gururunu yaşadık. Projemizin, birçok STK projesi
arasından lzmir'in en iyi proje ödülü olan "Tülay Aktaş Karşılİksız Hlzmet Ödul Birincİliğİ'ne
layık bulunması ile ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizibizlere tekrar hatırlattı,

18 Haziran'da yapılan Mütevelli Heyet Toplantısı kararına istinaden, 1 Temmuz'da satın
aldığımız yeni vakıf merkez dairesinin, 25.Yılını kutlamakta o|duğumuz vakfımızın
değerine değer katmasının sevincini yaşadık.

1 Ocak 2021 l 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ait Yönetim
Kurulumuzun faaliyetlerini özetle sizlere arz ederiz:

İ- MALİ KONULAR

1- Vakfımıza, Bakanlar Kurulu'nun 16.11.2000 tarih ve 2000t1862 sayılı kararı ile tanınmış
olan vergi muafiyetimiz devam etmektedir.

2 - 2022 yılı resmi defterlerimizin noter tasdikleri yapılmıştır.

3 - Vakfımza ait tüm hesaplar çok hassas o]arak vakıf merkezimizde takip edilmektedir.
Ayrıca Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdik edilen faaliyet sonuçları Maliye Bakanlığı'na
gönderilmektedir.

4 - Mali tablolar sizlere sunulacağından bu bölümde detaylara girilmemiştir.
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İİ-SOSYAL KONULAR

1, 25 Kasım 2020 tarihinde "Arda Bulut Uyar' adına doğum günü sebebiyle başlatılan
sosyal medya kampanyası sayesinde HİM projemize destek sağlanmıştır. 2021 yıtında
da bağışlar devam etmiştir. (Toplam Bağış miktarı: 29.49o,oo TL dir.(2020 dahil) )

2- 13 Aralık 2020 tarihinde "Yalım Öztin Anısına" başlatılan sosyal medya kampanyası
sayesinde projemize destek sağlanmıştır. Kampanya 4 Ocak 2021 tarihine kadar
levam etmiştir. HİM Projesine desteğin yanı sıra, eÜ Çocuk Hastanesi onkoloji'Servisine 

çocuk oyun platformları ve oyuncakları da alınarak 13 Ocak 2021 tarihinde
teslimi sağlanmıştır. (Toplam Bağış Miktarı: 95.716,80 TL dir. (2o2o dahıı))

3- 12 Ocak 2021 tarihinde Buca L|ons Kulübü tarafından bağışlanan tabtet bilgbayarlar
EÜ lUlay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmekte-oİan çocuklarımıİa n"eoiye
edilmiştir.

4- Kitvak- Bilge Uysal Hücre lşleme Merkezi'nin, EÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet
Budak, EÜ Yonetimi ve değerli doktorlarımız, Kitvak Yönetim Kurulu ve pandemi
sebebiyle sadece büyük bağışçılarımızın katıldığı tören ile 26 Şubat 2021 tarihinde
resmi açılışı yapılm ıştır,

5- 27 Mart2021tarihinde "Tasarımhane" gümüş aksesuar mağazası sahibi Özlem Keskin
ile Kitvak arasında bir bağış protokolü |mzalanmıştır. "Bir Kltvak bilekliği kocaman bir
gü|ümseme demek,.." diyerek başlatılan proje kapsamında hem Kltvak tanıtımı
YaPılmıŞ hem de bilekliklerin vakfımız yararına satışı sağlanmıştır. Anneler günü
kapsamında başlattığımız projemiz halen devam etmektedir, 2021 yılı iğnde
gerçekleşen bağış miktarı 4.300,00 TL dir.

6- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında pandemi nedeniyle bu yıl da
hastanede bir kutlama yapamasak da yine de çocuklarımıza destek olmaya çalıştİk. EÜ
Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, EÜ Çocuk Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavileri süren çocuklarımızın İrmağanlarını ve
Bostanlı Rotary Kulübü desteği ile sağlan an mağaza hediye çekler|ni de kendilerine
ulaştırılmıştır.

7- EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi, EÜ Çocuk Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavileri süren çocuklarımıza kurban bayramı hediyÖlerl lcra Komitesi
üyemiz Yağmur Uyar'ın başlattığı kampanya desteği ile saglanarak Ğslim edilmiştir.

8- DEÜ Çocuk Onkoloji servisinin ihtiyacı üzerine, doktorlarımız tarafından ta|ep edilen,
kateter koruyucu kılıflar 18 Ağustos 2021 tarihinde Bahar Lions Kutübü ve Kitvak
katkılarıyla temin edilerek hastaneye gönderimi sağlanmıştır.

9, 24 Eylül..2O21 tarihjnde gerçekleşen 25.Geleneksel Tülay Aktaş Güçbirliği Karşılıksız
Hizmet Ödül Töreninde, Tülay Rttaş Karşılıksız Hizmet Öoul gİrincıııgi "ilucre lşıeme
Merkezi Projesi" ile vakfımıza verilmiştir.

1O-Ekim aYında Şiir Reklam Ajansı desteği ile hazırlamış olduğumuz, sosyal medyadan ve
web sitemizden tanıtımını yaptığımız "Özel Gün Kartları" bağışçılarımız tİrafından
beğenİyle karşılanmıştır. Sadece üç ayda toplam 36.800,00 Ta oİel gun kartı bağışı
elde edilmiştir. Tüm özel günleri kapsayan kartlarımızın kullanım] süreklilik İİz
etmektedir.



11-Vakfımız adına, Türkiye Jokey Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Özel
Kitvak Koşusu 6 Kasım'da düzenlenmiştir. Koşu sonrası kazanan atın sahibi, jokeyi ve
antrenörüne plaket takdim edilmiştir. Kitvak Koşusu adıyla düzenlenen organizasyon
öncesi, yarış süreci ve ödül töreni ulusal yayın yapan TJK TV'den can!ı yayınlanarak
vakfımızın tanıtımı yapılmıştır.

12-Kitvak icra Komitesi üyemiz Yağmur Uyar tarafından oğlu Arda Bulut Uyar adına sosyal
medyada başlatı|an doğum günü kampanyasından 25.420,0O TL bağış elde edilmiştİr.
Toplanan bu bağış ile onkoloji tedavisi görmekte olan çocuklarımızayı'İnaşı hediyelbri
ve kateter koruyucu kılıf alımı sağlanarak teslimi sağlanmıştır.

13-23 Kasım 2O21 tarihinde Küçük Kulüp Alliance Restaurant'ta, lcra Komitesi üyelerinin
katılımı ile kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Etkinlikten elde edilen bağış
miktarı: 9.620,00 TL dir.

14,26 Kasım 2021 tarihinde Geleneksel Kitvak Yı|başı Kermesinde bağışa
dönüŞtürülebilmek için üyelerimizin katılımıyla kapı süsleri yapımı atölyesi
düzenlenmiştir.

15- Kitvak Geleneksel Yılbaşı Kermesi; 13 Aralık'ta Küçük Kulüp Al|iance Restaurant'ta
gerÇekleştirilmİştir. Kermese; ürün, hizmet ve iş gücü olarak İcra Komitesi üyelerimiz
vasıtasıyla yapılan katkıların yanı sıra, maddi destek sağlayan bağışçılarımız da
olmuştur. ( Sedat Gezer (Kansan Makine) 15.000-TL, Ayşe Dibk Örge iİe ao.ooo-rı_
bağışta bulundu.) (Kermesten elde edilen toplam bağış 109.347,16 TL dir.)

16-Her yıl düzenlenen yeni yıla merhaba kutlamamız bu sene de pandemi sebebiyle
gerÇekleştirilememiştir. Uzak olsak da yine desteklerimizi hissettirebilmek için yeni yıl
hediyeleri İcra Komitesi üyemiz Yağmur Uyar'ın başlattığı kampanya desteğiİle 

'
ve Mavişehir Rotaract Kulübü desteği ile sağlanan mağaza hediye çekleİi, rÜ ıuıay
Aktaş Onkoloji Hastanesi, EÜ Çocuk Hastanesi, DEÜ Kitvak Abdulrezzak Sancak
Konukevi ve DEÜ Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavileri süren çocuklarımıza
kurallar çerçevesinde ulaştı rılm ıştı r.

ı Pandemi sebebiyle etkinliklerimiz kısıtlı olarak yapılsa da, bu yıl Kitvak-Bilge Uysal
Hücre lşleme Merkezi açılışı, İcra Komitesi kahvaltı organizasyonu, gelene-ksel
Kitvak kermesi ve TJK Koşusu ile yazılı ve görsel medyada yoğun olarak vakfımız
gündeme gelmiştir.

o Vakfımızın 25.Yılını kutlaması nedeniyle basında yoğun olarak 25.Yıl görsel ilanımız
yer almıştır. Bu vesile ile vakfımızın tanıtımının yapılması da sağlanmıştır. TJK'nın
Sesi, Folkart Dergisi, İzsiad Dergisi,lzmir Life Dergisi, FranchisJMarkeİ Dergis|,
Dora Magazin ve Diva Magazin, ayrıca lTO web sitesinde, Forum Bornova Alışveriş
Merkezi'nin hem dijital hem de afiş olarak 15 ayrı noktasınd a da 25.Yıl gorselimiz yİl
içinde paylaşı lmıştı r.

. DK Medya desteği ile İzmir'in önemli noktalarında bulunan dijitaltotemlerde ( 5 ad.
Havaalanı giriş-çıkış noktasında, Forum Bornova AVM girişinde, Gaziemir Optimum
AVM g.İrişinde, Menderes ana cadde ve Kuşadası ana caddede bulunan totemlerde)
25.Yn İlan görselimiz hem de Kitvak Geleneksel Kermes davet görselimiz
yayınlanmıştır.

o Yönetim Kurulu Başkanımız A.İklll Ulueren; Son Mühür TV, TRT Radyo Ailece canlı
Ya}ln programında vakfımızın tanıtımını yapmıştır. Ayrıca İzmir Life, AOSB, Ege'de
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Son Söz, İzsiad dergilerinde de röportajlara yer verilerek vakfımız ve çalışmalarına
geniş yer verilmiştir.

Hürriyet,Yeni Asır, Ege Telgraf, , Posta, Milliyet, Haber Ekspres, Yenigün, izmir g
EYlül Gazetesi, Aliağa Ekspres Gazetesi, TJK'nın Sesi, lz Gazete gibi gazeteler
haberlerimize yer vermiştir.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Deniz Sipahi ve Nedim Bubik; Yeni Asır Gazetesi
Yazarlarından Nihan Yarkent köşelerinde birçok sefer vakfımıza destek veren
yaalar yazmışlardır.

Vakfımızın faaliyetlerinin duyurulması bağlamında sosyal medya yoğun otarak
kullanılmış; Facebook, lnstagram ve Youtube kanallarından etkin nlr biçimde
yararlanılmıştır. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla; ulusa| bayramlar, dini
bayramlar ve öze| günler için hazırlanmış postlar bu mecrada paylaşılmİştır.

İİİ - ASKİDA ODA

Konukevlerimizde maddi gücü konaklama için yeterli olmayan onkoloji hastaları ve
yakınlarının teşhis ve tedavi süreçlerinde "konaklama" ihtiyaçlarının vakfİmız tarafından
karŞılanmasını İçeren bu anlamlı proje, son günlerde giderek artan talepleri karşılamak
amacıYla sürekli gündemde tutulmasında her zaman yarar gördüğümüz çok önemli bir
çalışma olarak devam etmektedir.

Bu kapsamda yıl içinde Ege Üniversitesi Kitvak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'nde 89
fark|ı hasta ve hasta yakını vatandaşımız 4.222 gece, DEü Kitvak-Abdulrezzak Sancak
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi'nde ise 88 farklı hasta ve hasta yakını vatandaşımız
5.828 gece Askıda Oda kapsamında misafir edilmiştir. Söz konusu konaklamalar
karşılığında Ege Üniversitesi Kitvak Konukevi'ne 122.555,00 TL, Dokuz Eylül Üniversitesi
Kİtvak Abdulrezzak Sancak Konukevi'ne ise 183.775,00 TL olmak üzere, toplam
306.330,00 TL ödenmiştir.

2021YlLl ASKıDA oDA
YARARLANAN

Kısi SAY|Sı
GEcE
SAY|Sl

oDENEN
RAKAM

DEÜ KONUKEVİ 8B 5.828 183.775,00 TL
EU KONUKEVİ 89 4.222 122.555,00TL
ToPLAM 177 10.050 306.330,00 TL

İV- BAĞİSLAR

1 - Fitre ve Zekat Bağışları

2021- 175.960,34 - TL dir,

2 - Kurban Bağışları

2021* 120.170,00 - TL dir.
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Hayırseverlerimizden kısa aralıklarla Halk Bankası Konak Şubesi, İş Bankası Alsancak
Şubesi ve Web Sayfamızda bulunan Sanal Pos üzerinden küçük ve büyük bağışlar
gelmeye devam etmektedir.

V _ HASTANELERE YAPİLAN HARCAMALAR

Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarımızı yine yalnız
bırakılmamaya çalışılmış, EÜ Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ne dezenfektan alımı
yapılarak gönderimi sağlanmıştır.

Doktorlarımızdan gelen talep doğrultusunda, DEÜ Çocuk Onkoloji servisinde yatmakta
olan Çocuklarımızın tedavisi sırasında kullanılması önem arz eden 6 adet hasta başı
monitörü ve 50 adet "kateter koruyucu kılıf'alımı sağlanmıştır.

Ayrıca EÜ Erişkin Hematoloji KİT servis doktorlarından gelen talep üzerine, enfeksiyon
sorunu nedeniyle ku]lanılamayan servisin, tüm odaları ve banyolarının tadilatı yapılarak
tekrar hasta kabulü yapılabilmesi sağlanmıştır.

Yapılan bu yardımlar için toplam KDV dahil 128.849,32 TL çeşitlifirmalara ödenmiştir.

Yıl iÇerisinde özel günler ve bayramlarda çocuklarımz için alınan hediyelere toplam
13.154,18 TL ödeme çeşitli firmalara yapılmıştır.

Vakıf olarak, hastane ve konukevlerinden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaç sahipteri ve
bağışçılarımız arasında köprü olunmaya devam edilmiştir,

EÜ lUlay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ne motorlu hasta yatağı ve çeşitli hasta ihtiyaçlarını
karşılayan malzemelerin gönderimi için aracı olunmuştur.

Doktorlarımızdan gelen talep doğrultusunda, DEÜ Çocuk Onkoloji servisinde yatmakta
olan çocuklarımızın tedavisi sırasından kullanılması önem arz eden,1OO adet "kemik itiği
biyopsi iğnesi" İcra Komitesi Üyemiz Bilge Altınmakas - Harun Altınmakas, s0 adğt
"kateter koruyucu kılıf' Bahar Lions Kulübü tarafından alınarak, vakfımız aracığı ile tedariği
ve teslimi sağlanmıştır.

Buna ilave olarak; tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının çeşitli ihtiyaçları, EÜ
Konukevine yemek yardımı ve DEÜ Konukev|ne erzak yardımı hayıİsevedeİ tarafından
yapılmaya devam edi|miştir.

N
YARDİMLAR
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Vlll- KıTVAK-BıLGE UYSAL HÜCRE ıŞLEME MERKEZı

Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik lllği Kök Hücre Nakil Ünitesi'nde uIuslararası
akreditasyon sisteminin kurulması olarak özetlenen proje için ilk adım 13 Kasım 2019
tarİhinde EÜ Rektörlüğü ile Kitvak arasında imzalanan protokolle atılmış olup, çalışmalar
başlatılmış ve Hücre İşleme Merkezi için gerekli tüm altyapı ve yenileme çalışmaları, cihaz
ve yazılım hizmetleri vakfımız tarafından karşılanarak proje tamamlanmıştır. Pandemi
koşu|ları sebebiyle kısıtlı katılımla gerçekleştirilen resmi açılış töreni ile Merkez 26 Şubat
2021 tarihinde hizmete sunulm uştur.

14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve 1.835.056,67 liraya mal olan proje için gerekli
maddi kaynağın büyük bölümünün Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal tarafından
karşılanan Merkeze eşi Bilge Uysal'ın adı verilmiştir.

Yıllardan beri sadece İzmir ili, Ege Bölgesinde değil, Türkiye'nin dört bir köşesinden, yurt
dışından binlerce hastaya hizmet veren Ege Üniversitesi pediatrik kemik lııği kök hücre
naklİ ekibi, bu merkez sayesinde tedavi standartlarını daha da yükselterek daha fazla
Çocuğumuza yaşam kazandıracaklardır. Trakya'dan Akdeniz Bölgesine kadar tek olan bu
merkez sayesinde Onkolojitedavisi gören çocuklarımız gelişmiş ülkelerle aynı
standartlarda hizmet alacak, alıcı ve verici için güvenlik önlemleri en üst seviyede
sağlanarak ölüm oranları en aza indirilebilmesi sağlanabilecektir,

JAC|E Akreditasyon standartları, EÜ Kitvak- Bilge Uysal Hücre işleme Merkezi ile
sağlanmıŞ bulunmakta olup yasal akreditasyon başvurusu da tamamlanmıştır. Dünya
ÇaPındaki tüm merkezlerle ortak kalite anlayışı içinde çalışacak olan ve bölg-emizde tÖı<
olan bu merkez sayeslnde çocuklarımızın hayata tutunmaları sağlanacaktır.

Proje iÇin özel Valilik izni ile açılan yardım toplama hesabı, projenin tamamlanmasına
müteakip yapılan harcamalara ait tüm faturalar İl Sivil Toplumla İllşkiler Müdürıüğü,ne ibraz
edilerek kapatı lm ıştı r.

ıx _ YENı VAK|F MERKEZ DAıRESıNİN sATlN ALlNMAsl:

18 Haziran 2021 tarihinde yapılan Mütevetli Heyet Toplantısı kararına istinaden, 1

Temmuz 2021 tarihinde resmi tapu işlemlerini gerçekleştiriterek satın aldığımız yeni vakıf
merkez dairesi için. (lsmet Kaptan Mah. Sezeİ Oogan Sokak, Terhan iş-MerkÖzi No:20
Kat:4 D:7 Çankaya-|zmir) yapılan tüm harcamalar şu şekildedir.

- Mülk Alış Bede|i : 920.000,00 TL dir.

2022 Yılı Genel Planı;

- "Askıda Oda" projemize destek sağlamak.

Pandemisüreci ve İçişleri Bakan!ığı Valitik izinteri doğrultusunda ;
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. Gelir getirici çeşitli aktiviteler ve bağış almak için firma ve iş insanı ziyaretleri (defile,
konser, kermes, değerli konuşmacılar eşliğinde yemekler v.b.;)

, Vakıf tanıtım çalışmalarına bu sene olduğu gibi yine yoğun bir şekilde devam
etmek.

- Pandemi süreci sebebiyle hastane etkinliklerimizi gerçekleştiremesek de yine
bayramlar ve özel günlerde onkoloji tedavisi gören çocuklarımızın ve aileleİinin
hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de çeşitli hediyeler ile onlara umut olmaya devam
etmek şeklindedir.

Vakfımıza çoğu zaman bedelsizve zaman zaman da sadece maliyet bedellerinden destek
Veren çalıştığımız çeşitli ölçeklerde firmalarımız bulunmaktadır. Onkoloji hastası
Çocuklarımız ve aileleri adına bizi yalnız bırakmayan firmalarımıza, maddi manevi destek
veren tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgileri dahilinde bağışçılarımlza zaman içinde
gönderilen teşekkür mektupları, bire bir görüşmelerde hediye, plaket veya teşekkür kjrtları
takdim edilmektedir.

Bu arada çeşitli meslek gruplarından g3 kişilik Kitvak İcra Komitesi, çeşitli projeler üreterek
kaynak yaratma çalışmalarını sürdürmekte, hem ayni hem nakdi bağış elde edilebilmesi
için vakıf çalışmalarının yürütülmesine destek olmaktadırlar.

Xll _ soNUÇ

Sayın Başkanımız ve Değerti Üyelerimiz,

Hep birlikte bugün|ere getirdiğimiz,25.Yılını kutlamakta olan, izmir'in gururu vakfımız
kitvak'ın 2021faalıyet dönemine ait bilgileri sizlerle kısaca paylaştık.

Yönetim Kurulumuzun yaptığı haftalık toplantılar, özverili çatışmaları ite vakfımız nezdinde
bizlere duyulan halkımızın güveni ve desteğiyle dördüncü projemizi de hayata geçirmiş
olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Yeni bir mülk satın alarak vakfımızın haklı değerine değer katmasının keyfini yaşıyoruz.

Özellikle pandemi sürecinde konukevlerimizde sıkıntılı günler yaşayan hasta ve hasta
yakınlarımız için.hayırseverler ile köprü vazifesi görerek yardımları ulaştırmaya çalıştık.
Dünyamızı ve Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte sağlık 

- 
çalışİnljrımlan

ihtiyaçlarını da gidermeye, onlara destek olmaya çalıştık. Değerli doktorlaİım ız tarafından
bildirilen ihtiyaç taleplerini karşılamaya çalıştık. Pandemi sebebiyle hastanede kutlama
YaPamasak da çocuklarımızı unutmayarak onlara özel olarak dezenfekte ettiğimiz
hediyeleri ulaştırd ık.

Tüm bu çalışmalar gösteriyor ki KİTVAK bu anlamda büyük bir ihtiyacı karşılıyor ve
karşılamaya da devam edecek.



Bu çalışmalar sayesinde Kitvak; başta filizlendiği, serpildiği ve büyüdüğü Ege Bölgesi'nde
ve hatta Türkiye'de en güven duyulan sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur. Bugüne
kadar layık görüldüğü ödüller de bunun önemli bir ispatıdır.

Bu kutsal yolculukta yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz; başta Mütevelli
Heyet Başkanımız'a, Müteve|li Heyet Üyelerimiz, çok değerli Yönetim Kurulumuz, Denetim
Kurulumuz, icra Komitemiz, Genç Kitvaklılarımız ve vakıİçalışanı arkadaşlarımızj gerekse
bizlerden katkı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kişi ve kurumlar, yazlı ve görsel
basınımız ile birlikte, harcanan takdirlerin üzerindeki emek ve çaba sayesinde vakfımız
yepyeni projeler üretmeye devam edecektir.

Bundan sonraki çalışmalarımız ve projelerimizde de hep birlikte toplumumuza hizmet
edeceğimize ve sizlerden gelecek desteğe olan inancımız tamdır. Vakfımızın misyonu
sadece kanserle mücadele veren evlatlarım ızayardımcı olmak değil, ihtiyaçlı hasİa ve
hasta yakınlarına da destek olmaya çalışmak ve toplum adına hizmet ur6tmek yönündedir.
yeni projelerle ve sizlerin desteğiyle de çalışmalarımız sürecektir.

yeter ki elele verelim, inanalım ve birlik olalım.

Sevgi ve saygıla rımızla,

n,H:ü*
Yönetim Kurulu Başkan

A.İKİİİ ULUEREN
Yönetim Kurulu Başkanı
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