
Grants/Charitable Organization Detailed Description Total
EUROPADONNA (MEME HASTALIKLARI 
KOALİSYONU DERNEĞİ)

Meme kanserinin en ileri evresinde, psikolojik ve sosyal desteği sağlamak amacıyla yeni tanı 
almış metastatik meme kanseri hastalarına 1 yıl süre ile destek

₺335,981

HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU Hemofilik hasta ve hasta yakını eğitimi ₺170,000

KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kanserli çocukları ve ailerine, tedavilerine devam edebilmeleri için ücretsiz konaklama 
hizmeti verecek olan II. Aile evi desteği

₺69,000

TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ
Hemofilik hasta, hasta yakını ve ilkokul çağındaki hemofilik hastaların öğretmenlerine yönelik 
verilen eğitim ve Profilaksiye uyum anketi için yapılan koşulsuz desteği

₺66,380

KARADENİZ HEMOFİLİ DERNEĞİ
Hasta ve hasta yakınlarına ürolojik problemler ve profilakside son gelişmeler hakkında 
yapılan eğitimin koşulsuz desteği

₺55,000

ÇUKUROVA HEMOFİLİ DERNEĞİ
Eklem hasarı nedeniyle cerrahi operasyona yönlendirilecek hastaların cerrahi öncesi ve 
sonrası  dönemde tedavilerinde dikkat etmesi gereken konulara yönelik eğitim amaçlı 
yapılacak hasta eğitim toplantısı

₺40,000

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ
Anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplum eğitim toplantısı için 
yapılan koşulsuz destek

₺31,270

ANKARA HEMOFİLİ DERNEĞİ Hemofilik hasta,hasta yakını ve jenerasyonlara yönelik yapılan eğitim desteği ₺30,000
DOĞUŞTAN KAN HASTALIKLARI TEDAVİ VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

Hemofilik hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme toplantısı için koşulsuz yapılan 
destek

₺30,000

LLMBİR DERNEĞİ LLMBİR Derneği tarafından yapılan hasta bilinçlendirme kongresine kurumsal sponsorluk ₺17,700

BURSA HEMOFILI DERNEĞI Hemofili yaz okulu, hasta ve hasta yakınlarna önelik eğitim ve workshop desteği ₺13,250
KOCAELİ HEMOFİLİ DERNEĞİ Hemofilik hasta ve hasta yakını eğitimi ₺12,000

19 MAYIS HEMOFILI DERNEGI Hasta ve hasta yakınlarının katılacağı 12. Hemofili yaz okulu kursu organizasyonu desteği ₺10,000

GAZİANTEP HEMOFİLİ DERNEĞİ Multidisipliner hasta ve hasta yakınları eğitimi ₺7,000

ULUDAĞ ONKOLOJİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
Meme kanseri tedavisi sonrası bireylerin maruz kaldıkları tedavi komplikasyonlarının 
giderilmesi yöntemlerine yönelik bilinçlendirme desteği

₺5,900

ERCİYES TALESEMİ VE HEMOFİLİ DERNEĞİ Hemofili hastalarının eklem sağlığına yönelik bilinçlendirilmesi toplantı desteği ₺5,000

MPS LH Derneği
Gaucher hastalığına yönelik bilinçlendirme ve erken tanı ile hastaların hareket özgürlüğünü 
anlatan fotoğraf yarışması

₺5,000

KANSER SAVAŞÇILARI DERNEĞİ Akut lösemi farkındalığının oluşturmak amacı ile hazırlanacak video film çekimi ₺4,720
KANSERLE DANS DERNEĞİ Meme kanserine yönelik yapılan bilinçlendirme aktivitesi katılımı ₺2,272
Grand Total ₺910,472
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