Ankara Kalkınma Ajansı’ndan sosyal
sorumluluk projelerine yeni nesil destek
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonundaki Sosyal Sorumluluk Platformu, yeni
döneminde kitle fonlaması modeli ile çalışarak dijital ortamda kamu güvencesi ile
tarafları buluşturuyor. Sosyal sorumluluk projelerine destek arayan sivil toplum
kuruluşları, bireyler ve işletmelerle bu projeleri desteklemek isteyen paydaşları
kamu güvencesi ile bir araya getiren yenilikçi bir platform olan Sosyal Sorumluluk
Platformu, yeni döneminde ödüle dayalı, yeni nesil kitle fonlama platformu
fonbulucu ile iş birliğine başlıyor.
17.12.2021,İstanbul
Ankara Kalkınma Ajansı ve operasyonel işlerin yürütülmesinde kitle fonlaması alanında tecrübe
sahibi fonbulucu arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve fonbulucu Genel Müdürü Hakan Yıldız tarafından imzalanan
protokol kapsamında, fonbulucu’nun ödül bazlı kitle fonlaması (reward based crowdfunding)
sistem altyapısı platforma entegre edildi. Kamuda bir sosyal yenilik örneği olan yeni nesil kitle
fonlama platformu ile şu katma değerler sağlanacak:
●
●
●
●
●

Sosyal sorumluluk projelerinin finansmana erişimi,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında projelerin desteklenmesi,
Kamu güvencesiyle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi,
Sosyal sorumluluk projelerinin ulusal ve uluslararası görünürlüklerinin artırılması,
Şeffaf, hesap verilebilir bir sistemin yürütülmesi.

Ankara Kalkınma Ajansı, söz konusu iş birliği ile sosyal sermayeyi güçlendirerek sürdürülebilir
kalkınmayı desteklemeyi ve daha güzel yarınlar için dayanışma kültürünü toplumda kamu
güvencesiyle geliştirmeyi hedefliyor. İmzalanan sözleşme kapsamında, Sosyal Sorumluluk
Platformu’nun yeni yapısıyla, daha fazla sosyal sorumluluk projesinin fonlanarak hayata
geçirilmesi ve iktisadi kalkınmanın hem bölgesel hem de ulusal açıdan güçlendirilmesi de
amaçlanıyor.
Yeni nesil sosyal sorumluluk platformu
İmza töreninde iş birliğinin önemine değinen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit
Çelik şu sözleri kaydetti:
“Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalarını
sürdürdüğümüz Sosyal Sorumluluk Platformu'nun yeni nesil finansman araçları ile beraber
çalışarak etkisinin artırılmasını amaçladık. Sosyal Sorumluluk Projeleri, finansmana ulaşmakta
birçok sorun yaşıyorlar. Yeni sistemimizle bu sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz.
Kalkınmaya verdiğimiz desteklerin daha verimli olması asıl amaçlarımızdan. Bu iş birliğinin,

sosyal sorumluluk kültürünün ve girişimlerin gelişmesinde önemli bir etkisinin olacağına
inanıyorum, hayırlı olsun.”
Ülkemizdeki sosyal girişimciliğin ve bu iş birliğinin önemine değinen fonbulucu Kurucusu ve
Genel Müdürü Hakan Yıldız, “fonbulucu olarak ticari girişimler için geliştirdiğimiz araçların sosyal
girişimcilik için de kullanılabileceğini biliyorduk. Bu kapsamda da geliştirmeler yaptık. Ankara
Kalkınma Ajansı ile sosyalsorumlulukplatformu.org.tr platformunu yeniden ve yeni nesil araçların
kullanılacağı bir sistem ile donattık. Sosyal girişim fikri ve iş modeli olanlar ile bu fikirleri
desteklemek isteyenleri son derece kolay kullanabilecekleri araçlar ile buluşturduk. Kurumlar,
şirketler, bireyler ve farklı ülkelerden gelebilecek destekleri kolay yönetilebilir ve etkiyi artıran bir
model ile sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İslam Kalkınma Bankası ile
birlikte yürüttüğümüz 63.2 M USD bütçeli Tadamon Projesi ile bu çalışmaların uzun zamandır
zaten içerisindeydik. Şimdi öncelikle Ankara olmak üzere bu çalışmalarımızı adım adım tüm
ülkeye yaymak istiyoruz” dedi.
Hakan Yıldız, Sosyal Sorumluluk Platformu’nun çok yakın bir zamanda Ankara Kalkınma
Ajansı’nın öncülüğünde diğer ajansların da katılımı ile tüm Türkiye’nin platformu haline
geleceğine gönülden inandıklarını belirterek, “Herkes güvenerek bu platformda yayınlanan tüm
projelere destek olabilir. Projede emeği olan Ankara Kalkınma Ajansımızın değerli çalışanlarına
ve genel sekreterimiz Sayın Çelik’e çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
fonbulucu Platformları Hakkında:
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum
olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu 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 40 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu
günden bugüne kadar 400 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa
sürede 43 projeye 13 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 platform olan Şirket, akredite bir Melek Yatırımcı Ağı ve
fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ’nu da yönetmektedir.
www.fonbulucu.com

