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kankim nedir?

• kankim  tüm dünyada kan ve kan ürünlerinin 
teminini garantiye almayı amaçlayan bir sosyal ağ 
projesidir.  

• Hedef:
– Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kan – Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kan 

grubundaki, herhangi bir kişinin, kan ve kan ürünlerine 
ihtiyacı olduğunda, sadece ihtiyacını bildirmesi 
yetecektir. 

– En yakındaki yeterli sayıda bağışçı kendiliğinden kan 
vermeye gelecektir. 

– Asıl stratejik hedefi ise çok daha büyük ve yıllık geliri 
yüzlerce milyar doları bulabilecek bir projeye zemin 
hazırlamaktır.



kankim gerekçesi

• Kanın ne kadar önemli olduğunu anlamak için, 
çocuğu cerrahi operasyona girecek insanların 
gözlerine bakın yeter.

• Her gün yüzbinlerce kişi için kan aranmaktadır.• Her gün yüzbinlerce kişi için kan aranmaktadır.

• Kızılay, Kızılhaç gibi kurumlar teminde 
zorlanıyorlar.

• Metro istasyonlarına her indiğinizde “…… çok 
acele kana ihtiyaç vardır….” anonsunu 
duyarısınız.  



Basiret, önceden görüp önlem 
almaktır. 

1 Ekim 2014 tarihinde 
ulusal bir gazetede 
çıkan haber



Bir gün sana da lazım olursa!?!

• Kan bağışı yapmayanlar, ihtiyaçları olduğunda, 
kendilerine yapılan kan bağışını kabul 
etmektedirler.

• Peki, neden herkes bağışçı olmasın?• Peki, neden herkes bağışçı olmasın?

• Neden: bilinçsizlik, duyarsızlık ve kendisinin 
ihtiyacı olacağında ne yaşayacağına dair 
öngörüsüzlüktür. 

• Bağışçıları ödüllendiren, herkesi bağışçı 
yapmaya teşvik eden bir sistem gerekli!!!



Dünyanın her yerinde çalışan bir kredi 
sistemi 

• kankim nasıl çalışır?

• 1-Yapılan her bağış sistemde “kredi” olarak 
kaydedilir.

• 2-Bağışçı kendisi veya yakını için kana ihtiyaç • 2-Bağışçı kendisi veya yakını için kana ihtiyaç 
duyduğunda sadece hastaneyi bildirir.

• 3- Sistem, uygun üyeleri arasında en yakındaki 
yeterli kişiyi uydu üzerinden bulur ve 
hastaneye yönlendirir. İhtiyaç karşılanıncaya 
kadar takip eder.



kankim’den krediniz varsa rahat olun

• Bağışladığınız her ünite kan +1 kredi olarak 
hesabınıza yazılır. 

• Ne kadar çok bağış, o kadar çok kredi.

• Çaresiz değilsiniz, siz hastanızla ilgilenin, kan • Çaresiz değilsiniz, siz hastanızla ilgilenin, kan 
temini için koşturmayı bize bırakın.



Türkiye merkezli olsun

• kankim’i Türkiye’den başlatıp global bir iyilik 
markasına dönüştürmeye ne dersiniz?

• kankim Doğrudan bağış almayacaktır.

• Yasayla yetkilendirilmiş Kızılay’ın bağışçı • Yasayla yetkilendirilmiş Kızılay’ın bağışçı 
sayısını olumsuz etkilemeyecek, tam aksine 
teşvik edecektir.

• Milli dayanışma değerlerimize zarar 
vermeyecek, aksine güçlendirecektir.



Daha Büyük bir projenin ilk adımı

• kankim Türkiye’den dünyaya bir sosyal ağ 
markası olmaya aday bir projedir. 

• Fakat bu sadece stratejik bir ilk adımdır.

• Neyin ilk adımı: dünyanın tüm kitaplarını, tüm • Neyin ilk adımı: dünyanın tüm kitaplarını, tüm 
film ve dizilerini, tüm müziklerini, tüm TV ve 
Radyo yapımlarını bir yerde toplayacak ve 
dünya reklam pastasından en büyük payı 
alacak stratejik bir projenin ilk adımıdır.
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