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Lösemi Lenfoma Miyelom
Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği

» Durdurulmalı 
» Doğru tanı konulmalı
» Doğru tedavi edilmeli



AMAÇ

Madde 2.

a)

b)

c)

 Derne n amacı kan kanser  hastalığının önlenmes , tanı ve tedav s n n en y  düzeyde 
yapılmasını sağlamaktır.

Dernek bu amaca yönelik olarak;

Her türlü hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, 
hastaların her türlü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve yardımlarda bulunmak, 
var olan en uygun tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak; 

Lösemi, lenfoma, miyelom başta olmak üzere tüm hematolojik kanserlerde çalışma ve araştırmaları 
planlamak, yürütmek, geliştirmek, bu araştırmalara kaynak yaratmak ve desteklemek;

Bu alanda çalışan hekim ve araştırıcıların yapacakları her türlü bilimsel ve sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine kaynak yaratmak, projelerini ve eğitimlerini her türlü şekilde desteklemek, bu 
alanda çalışan araştırıcıların haklarını korumak;

BAŞKAN
Prof. Dr. Muhit Özcan 

II. BAŞKAN
Harun AKIN

GENEL SEKRETER
Doç. Dr. Selami Koçak TOPRAK

SAYMAN
Selma ULUSOY

ÜYELER
Ertuğrul AKÇAOĞLU

Gürol DEMİR
Necdet KARADOĞAN

YÖNETİM KURULU

DERNEK  TÜZÜĞÜ
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

I)

m)

n)

o)

ö)

p)

Lö
se

m

Bu faaliyetleri daha etkin bir şekilde yapabilmek için iktisadi işletme ve/veya vakıf kurmak ve/
veya sermaye şirketlerine ortak olmak;

Hastaların gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf 
malzemeleri) bulunmak;

Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, çalıştayvs.)
düzenlemek ve yayınlar yapmak. Alanında  kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı 
aktiviteleri planlamak, düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak. Gerektiğinde yurt 
dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek;

Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla ilgili ulusal ve uluslararası 
dernek ve kuruluşlara üye olmak, bu gibi kuruluşlar kurmak veya kurulmasına katkıda bulunmak;

Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları desteklemek ve 
ödüllendirmek, hizmet ödülleri vermek, araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik, 
hastane kurmak ve işletmek ya da bu tür kuruluşları desteklemek;

Derneğe gelir sağlama amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerde (konser, piyango, balo, eğlence, temsil, 
gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunmak;

Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar almak ve satmak. Taşınır ve taşınmaz malları kiralamak ya da 
kiraya vermek, ipotek ve diğer ayni hakları kurmak veya kaldırmak;

Amaçları doğrultusunda kamuoyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçlarla bilgilendirmeye 
yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede elektronik 

yöntemlerle veya monogra , kitap, broşür, dergi,  çalışma ve bilgilendirme bültenleri vb. basmak. 
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin 
etmek. Dokümantasyon merkezi oluşturmak;

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakı arın Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları 
ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;

Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yapmak 
üzere uluslararası girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak;

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt 
dışından nakdi ve ayni bağış kabul etmek;

Hematolojik kanserlerin önlenmesine yönelik, toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, 
kanserlerin önlenmesinde etkili olabilecek her türlü faaliyette bulunmak, bu amaca yönelik olarak 
her türlü kurum ve kişilerle işbirliği yapmak;

Gıda bankacılığı yaparak yardıma muhtaç hastalara ve insanlara gıda yardımı yapmak,

Faaliyet alanı: Sosyal, sağlık, eğitim alanlarında faaliyette bulunur.
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İlet m Adres
LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİM BİRLİĞİ DERNEĞİ

 
Tel: (0312) 4663550 / E-posta: nfo@losem lenfomam yelom.org
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