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KOÇ HOLDİNG’İN ‘ÜLKEM İÇİN KAN VERİYORUM KAMPANYASI’ DÜZENLİ KAN
BAĞIŞINI YAYMAK AMACIYLA 2011 YILINDA DA DEVAM EDİYOR

KOÇ HOLDİNG’İN ‘ÜLKEM İÇİN KAN VERİYORUM’
KAMPANYASINA ERZURUM BAYİLERİNDEN 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 de desteğiyle hız kesmeden devam
ediyor. ‘Ülkem İçin Kan Veriyorum’ kampanyasına Erzurum Ülkem İçin
Elçisi Ford Bayii Muammer Cindilli önderliğinde Koç Topluluğu bayileri ve
çalışanları da destek veriyor. Kampanya çerçevesinde, Erzurum’da 28 Eylül
tarihinde 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 28 Eylül’de Erzurum’da Ülkem
İçin Elçisi Muammer Cindilli önderliğinde, Erzurum Halk Eğitim Merkezi önünde kan
bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışının insan hayatı için önemi konusunda farkındalık yaratarak gönüllü, bilinçli
ve düzenli kan bağışçısı sayısının artması amaçlanan kampanyada, Koç Topluluğu
çalışanları Kızılay’ın bugüne kadarki en yüksek katılımlı kampanyasına imza attı.
Kampanyanın devamında 2011 yılı içerisinde Türkiye’de 81 ilde Koç Topluluğu

şirketlerinin genel müdürlükleri ve tesislerindeki çalışanları ve bayileri öncülüğünde
kan bağışı kampanyaları devam edecek.

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.

