
ASAŞ’ın kurumsal sosyal projeleri kapsamında 
gelenekselleşen kan, trombosit ve kök hücre bağışı 

kampanyasıyla umut ışığı olmaya devam ediyor. 

ASAȘ, bağıș 
konusunda 
çalıșanlarını 
bilinçlendirmek 
ve yüksek katılımı 
sağlamak için 
3 hafta boyunca 
tüm personeline 
verdiği eğitimlerle 
desteklediği 
bu projede, 
ilk kök hücre 

naklinin bașarıyla gerçekleșmesi ile toplum sağlığına katkıda 
bulunabilmenin mutluluğunu yașamıștı. 2. ve 3. kök hücre 
eșleșmesi haberlerinin alınması ile ASAȘ ailesi için iki kanser 
hastasının hayatına daha dokunabilme șansı doğdu. ASAȘ 
bağıșçılarından Alüminyum Profil Üretim Tesisi altında 
faaliyetlerini sürdüren Elektrostatik Tozboya Tesisinde çalıșan 
Oğuz Serhat KEKEME ile yapılan doku uyumu testlerinin de 
pozitif çıkmasının ardından kök hücre nakli gerçekleștirildi. 
Hemen ardından, geçtiğimiz günlerde gelen yeni bir eșleșme 
haberi de mutlulukla karșılandı ve gerekli testlerin yapılması için 
süreç bașlatıldı. 

Periferik kök hücre toplama yöntemi sayesinde, vericiden 
kök hücre alınması ișlemi kișinin normal yașamında bir kesinti 
yaratmadan gerçekleștirilebiliyor. Nakil bekleyen birçok hastanın 
hayatını kurtarabilecek kök hücre bağıșı için gönüllü sayısının 
artması büyük önem tașıyor, çünkü istatistiklere göre bağıșçı 
olarak kayıt yaptıran bir kișinin 10 yıl içerisinde eșleșme ihtimali 
sadece % 5. ASAȘ’ın Kızılay ile birlikte yürüttüğü kan, trombosit 
ve kök hücre bağıșı kampanyasında bugüne kadar yaklașık 450 
adet ünite kan ve 200’e yakın kök hücre için örnek alındı.

ASAȘ’ta hayat olușumunun altında yer alan bir kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi olan kan, trombosit ve kök hücre 
bağıșı kampanyası; ASAȘ çalıșanlarının gönüllü katılımları ile 
gerçekleștiriliyor. 

Firma çalıșanlarının sosyalleșmesi ve toplum için faydalı 
olacak projelerde yer almasının önemine inanan ASAȘ ailesi; 
bașlattığı kan, trombosit, kök hücre bağıșı kampanyasına 
katılımı artırarak gelenekselleștirmeyi, sektörde ve çevre iș 
yerlerinde de bu tür aktivitelerin yaygınlaștırılması için öncü 
olmayı hedefl iyor. 

ASAȘ Family, Stem Cell Project 
Two People Become More Hope Light

Within the framework of ASAȘ’s corporate social projects, the blood, 
platelet and stem cell donation campaign continues to be a hopeful light.

ASAȘ Ailesi, Kök Hücre Projesiyle 
İki Kișiye Daha Umut Ișığı Oldu


