KOÇ HOLDİNG’İN ‘ÜLKEM İÇİN KAN VERİYORUM’ KAMPANYASINA
GAZİANTEPLİ SAFÇELİK OFİS MOBİLYA’DAN ANLAMLI DESTEK
Koç Holding’in, kurucusu Vehbi Koç’un ‘Ülkem Varsa Ben de Varım’ sözünden yola çıkarak 2006
yılında başlattığı ‘Ülkem İçin Projesi’nin, 2010 yılı uygulaması olarak ‘Ülkem İçin Kan Veriyorum’
kampanyası hayata geçirilmişti. Kan bağışı kampanyası, düzenli kan bağışçısı olma alışkanlığını
yaymak amacıyla 2011 yılında da Türkiye’de 81 ilde Ülkem İçin elçileri, Koç Topluluğu çalışanları ve
bayilerinin yanında gönüllülerin de desteğiyle hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep’in tanınmış
şirketlerinden Safçelik Ofis Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çalışkan da ‘Ülkem İçin Kan
Veriyorum’ kampanyasına destek olmak için harekete geçti. Kampanya çerçevesinde, Gaziantep,
Atatürk Bulvarı’nda yer alan Safçelik Ofis Mobilya showroom mağazasında kan bağışı kampanyası
düzenlendi.
Kurucusu Vehbi Koç’un ‘Ülkem Varsa Ben de Varım’ sözünden yola çıkarak 2006 yılında ‘Ülkem İçin
Projesi’ni başlatan Koç Holding, 2010 yılı uygulaması olarak Türk Kızılayı işbirliğinde ‘Ülkem İçin Kan
Veriyorum’ kampanyasını hayata geçirmişti. Kampanya 2011 yılında da düzenli kan bağışçısı olma
alışkanlığını yaymak amacıyla Türkiye’de 81 ilde Ülkem İçin elçilerinin, Koç Topluluğu çalışanları ve
bayilerinin de desteğiyle hız kesmeden devam ediyor.
‘Ülkem İçin Kan Veriyorum’ kampanyası çerçevesinde Gaziantep’te Safçelik Ofis Mobilya Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Çalışkan önderliğinde, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar
Büyükoğlu, Safçelik Ofis Mobilya personeli ve Gaziantep esnafının desteğiyle kan bağışı
organizasyonu gerçekleştirdi.

Faruk Çalışkan: “Amacımız düzenli kan bağışçısı sayısının artmasına destek olmak”
Safçelik Ofis Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çalışkan, bugüne kadar ilgiyle takip ettiği Ülkem
İçin projesinin tüm Türkiye için çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerken, “Biz de bu projeye
Gaziantep halkının dikkatini çekmek için destek olmaya karar verdik. Amacımız bir günlük kan bağışı
organizasyonu düzenlemek değil. Ülkem İçin projesine ilişkin her açıklamada düzenli kan bağışçısı
olmanın önemini okuyoruz, dinliyoruz… Bu kampanya ile duyarlı Gaziantep’imize de düzenli kan
bağışçısı kazandırmanın önemine dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Koç Holding “Ülkem İçin Kan Veriyorum” kapsamında 12 ayda 170 bin kişinin hayatına dokundu
Koç Holding’in kan bağışının insan hayatı için önemi konusunda farkındalık oluşturmak, düzenli ve
gönüllü kan bağışçısı sayısını artırmak amaçlarından yola çıkarak, ‘Ülkem İçin Projesi’ 2010 yılı
uygulaması olarak başlattığı ‘Ülkem İçin Kan Veriyorum’ kampanyası birinci yılını doldurdu. Mustafa
V. Koç, Türk Kızılayı ile işbirliği içinde geçtiğimiz yıl başlatılan kan bağışı kampanyasına bu yıl da devam
ettiklerini anlatırken, “Düzenli bağışçılık alışkanlığını yerleştirmek için iki dönem olarak yürüttüğümüz
bu bağışlarla Kızılay’ın bugüne kadarki en büyük kampanyasına imza atma başarısını gösterdik.
Topluluğumuz çalışanları ve bayileri olarak 31 Mayıs – 31 Aralık 2010 tarihleri aralığında toplam
32.580 ünite kan bağışladık.
Bir ünite kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünürsek yaklaşık 100.000 kişinin hayatına dokunmuş
olduk. Ne mutlu bize” diye konuştu. Kampanya kapsamında kan bağışlayanlar arasından toplam 1.588
kişinin 5 ve üzeri kez, 431 kişinin de 10 ve üzeri kez kan bağışladığını da vurgulayan Mustafa V. Koç,
“Koç Topluluğu’nun büyük bir gönüllülük ve heyecanla yürüttüğü kampanyayı ve ulaşılan rakamları
gururla takip ediyoruz. Yani onlar aslında bu projeyle ülkemizde yaratmaya çalıştığımız düzenli kan
bağışçılarına birer örnek. Bu rakamın ülkemiz çapında artmasını diliyorum” diye konuştu.

“Safçelik Ofis Mobilya” Hakkında
1964 yılında kurulmuş olup, Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin öncü mobilya
üreticilerindendir. Üretim alanında yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan Safçelik Ofis Mobilya,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde de bu öncülüğünü pekiştirmektedir. www.safcelik.com.tr

“Ülkem İçin” Hakkında
Koç Holding’in kuruluşunun 80. yıldönümünü temsil eden 31 Mayıs 2006 tarihinde sorumlu
vatandaşlık bilinicini Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında yaygınlaştırmak üzere başlattığı
Ülkem İçin Projesi bu yıl beşinci yaşında. Her sene 31 Mayıs’ta görkemli kutlamalar yerine Türkiye’nin
dört bir yanında ülkemiz için fark yaratacak uygulamalara imza atmayı hedefleyen Ülkem İçin
Projesi’nin ilk iki yılında, Türkiye’nin her yöresinde ayrı ayrı tespit edilen sorunlara yerel çözümler
getiren 387 farklı proje gerçekleştirildi. 2008 yılında ise tek bir konuya odaklanılarak 7 bölgede 700
bin fidan dikildi; 1750 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacak “Koç Topluluğu Ülkem İçin
Ormanları” oluşturuldu. 2009 yılında, ormanların bulunduğu illerde TEMA ile işbirliği yaparak
çocuklara çevre eğitimleri verildi ve bu eğitimler 81 ile yaygınlaştırıldı. Böylece 18 bin çocuğa
ulaşarak, onların “Dünyayı Kurtaran Çocuklar” olarak doğa konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. 2010
yılında Türk Kızılayı ile birlikte “Kan Bağışı Kampanyası” hayata geçirildi. Ülkem İçin elçilerinin
önderliğinde, Koç Topluluğu çalışanları ve bayilerinin destekleriyle yürütülen kampanyada Koç
Topluluğu çalışanları, Kızılay’ın bugüne kadarki en büyük kampanyasına imza attı.
www.ulkemicin.com.tr

