
                                 
 

Kanserle mücadele eden 2500 çocuk destek bekliyor… 
 

Sosyal fayda sağlayarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak üzere sosyal 
sorumluluk projelerine de imza atan fonbulucu.com, kanserle mücadele eden 
çocuklar için bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Kanser Çocuğumdan 

Uzak Dur Derneği (KAÇOD) adına Kocaeli Valiliği izni ile fonbulucu.com ‘un 
Reward platformunda yürütülen kampanya ile sağlanan fon, kemoterapi alan 
2.500 çocuğun gıda, hijyen malzemeleri ve yol ihtiyaçlarının karşılanması için 

kullanılacak. Kampanyaya destek vermek isteyenler diledikleri miktarda bağışta 
bulunabilecekken, tüm mali veriler şeffaflık esasıyla kampanya sayfasında anbean 

paylaşılacak. 
 
25.06.2021, İstanbul 
 
fonbulucu.com, toplumsal faydanın sosyal sorumluluk kanadında da aktif rol almaya devam 
ediyor. Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği (KAÇOD) adına Kocaeli Valiliği izni 
ilerewar.fonbulucu.com platformunda başlattığı yeni kampanyasını duyuran fonbulucu.com, 
toplanan fon ile kemoterapi alan 2.500 çocuğun gıda, hijyen malzemeleri ve yol ihtiyaçları için 
destek vermeyi hedefliyor.  
 
Destek sürecindeki tüm mali veriler, şeffaflık esasıyla kampanya sayfasında paylaşılıyor. 
Kampanyaya destek vermek isteyenler fnb.lc/kacod linkinden kampanya sayfasına ulaşabilirler. 
KAÇOD adına sürdürülen kampanya, fonbulucu.com ve Kocaeli Valiliği’nin yanı sıra, Skoda 
Türkiye, Vestel, Zorlu, Reinves Capital gibi çok sayıda prestijli kurum ve markadan destek alıyor. 
AHBAP Derneği ise erzak desteği ile kampanya içerisinde yer aldı.   
 
Ülkemizin tümörlü kanserler alanında branşlaşmış tek derneği 
 
KAÇOD 2016 yılında, 0-18 yaş arasında olup aktif kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine 
yol göstermek, maddi ve manevi destekte bulunmak, psikolojik, lojistik ve sağlık hizmetlerine 
erişimlerini kolaylaştırmak üzere Burcu Temizkan tarafından kuruldu. Kanserli çocuklarımızın 
uygun şartlarda yaşatabilmek üzere tümörü kanserler üzerine branşlaşarak kurulmuş tek dernek 
olan KAÇOD, toplumda çocukluk çağı kanser türlerine karşı farkındalığın artırılması ve kanserli 
çocuklarımızın fırsat eşitliğinden yararlanması için de çalışıyor. Dernek ayrıca ülkemizde onkoloji 
servislerinin ve bu alanda uzmanlaşmış medikal personelin azlığı nedeniyle ortaya çıkan 
sorunlarla da mücadele ediyor. 
 
Çocuklarımız her şeyden daha önemli. 
 
Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Özellikle de kanser ile mücadele 
eden çocuklarımız ve onların ailelerine destek olmamız gerekiyor diyen fonbulucu.com Genel 
Müdürü Hakan Yıldız kampanya süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Kampanyaya Kocaeli 
Valiliğinin resmi izni ile yapılıyor. Toplanan tüm paralar kuruşuna kadar çocuklarımız için 
harcanacak. Ayrıca birçok kurumsal yapıdan da sözler aldık ve yanımızda yer alıyorlar. Dernek 
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Başkanımız Burcu Temizkan bu acıyı yaşayan bir insan ve bu yüzden çocuklarımıza destek 
olabilmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Bizler ona hem maddi hem de manevi destek olmaya 
çalışıyoruz. Bende herkesi gücü ölçüsünde çocuklarımıza desteğe çağırıyorum. Bugün bir kahve 
az içelim, bir öğün yemeyelim ve bu küçük tutarları çocuklarımız için gönderelim. ‘dedi.  
 
2.500 çocuğa destek olunması amaçlanan kampanyaya fnb.lc/kacod linkinden ulaşabileceğiniz 
gibi tüm GSM Operatörlerinden DESTEK Yazıp, 1993 'e göndererek 10 TL destek olabilirsiniz.  
 
 

 
fonbulucu.com Platformları Hakkında: 
 
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum 
olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu.com platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi 
online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini 
geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış 
Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek 
sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 30 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu.com, kurulduğu 
günden bugüne kadar 212 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede 
30 projeye 5 Milyon liradan fazla fon sağladı. 
 
UNDP Crowdfunding Advisor olarak görev yapan platformun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan 
Yıldız yönetiminde Şirket; kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak 
gerçekleşeceği inancıyla, ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile 
birlikte 57 ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ 
projesini de yürütüyor.       
 
8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle 
Fonlama sistemini hayata geçiren ilk şirket oldu.  
 
www.fonbulucu.com    

http://www.fonbulucu.com/

