ÜLKEM İÇİN PROJESİ’NE ‘GÖNÜLDEN ÖDÜL’
KOÇ TOPLULUĞU’NUN ÇALIŞANLARI VE BAYİLERİ İLE
81 İLDE YÜRÜTTÜĞÜ ‘ÜLKEM İÇİN’ PROJESİ
“EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI” SEÇİLDİ
Kurucusu Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ sözünden yola çıkarak
2006 yılında ‘Ülkem İçin’ projesini başlatan Koç Holding, Türkiye’deki gönüllük
projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği tarafından verilen
‘Gönülden Ödüller’de “En Başarılı Gönüllük Programı” seçildi.
Koç Holding’in kuruluşunun 80. yıldönümünü temsil eden 31 Mayıs 2006 tarihinde sorumlu
vatandaşlık bilincini Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında yaygınlaştırmak üzere
başlattığı Ülkem İçin Projesi, Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından verilen
Gönülden Ödüller’de “En başarılı Gönüllülük Programı” ödülünü aldı. Tekfen Tower’da
düzenlenen törende Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Koordinatörü Aylin Gezgüç,
ödülü ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Agâh Uğur’un elinden aldı.

Mustafa V. Koç: “Ülkem İçin Projemiz, sorumlu vatandaşlık kültürünü
yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk projesidir…”
2007 yılında ÖSGD tarafından En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü’ne, 2009 yılında Akdeniz
Üniversitesi tarafından verilen Çevre Hizmet Ödülü’ne, 2010 yılında ise TÜHİD tarafından
Sağlık Kategorisi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülüne lâyık görülen Ülkem İçin
Projesi’nin sorumlu vatandaşlık kültürünü yaygınlaştırmak için yürüttükleri bir sosyal
sorumluluk projesi olduğuna dikkat çeken Mustafa V. Koç, “Projemiz değişen temalarla
ülkemizin farklı ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Değerli bayilerimiz, şirketlerimiz ve
çalışanlarımızdan binlerce gönüllümüz örnek uygulamalara imza atmıştır. Bu ödülün asıl
sahibi olan, sorumlu vatandaşlık bilinciyle bizimle birlikte bu yolda yürüyen tüm
gönüllülerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ÜLKEM İÇİN PROJESİ HAKKINDA:
• Her yıl 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.
• 2010-2011 yılları uygulamasında ise, Türk Kızılayı ile birlikte ‘Ülkem İçin Kan
Veriyorum’ kampanyası hayata geçirildi. Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri 31
Mayıs – 11 Kasım 2011 tarihleri arasında 63 bin 650 ünite kan bağışladı. Bir ünite
kanın 3 hayat için umut olduğunu düşünüldüğünde bu kan bağışı ile yaklaşık 190.000
kişinin hayatına dokunulmuş oldu.

