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Ankara Kalkınma Ajansı
Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı 

Ankara’da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek 

toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmayı ve toplumsal sorun-

ların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmayı amaçla-

yan Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 yılında Gençler için Sosyal Girişimcilik Progra-

mına başladı. Programa, geliştirdikleri iş modeliyle genç işsizliği, mülteci ve 

göçmenler, yaşlılık, dezavantajlı çocuk ve gençler, toplumsal cinsiyet eşitliği, 

çevre, gibi alanlarda sosyal sorunlara çözüm önerisinde bulunan ve sosyal etki 

yaratmayı hedefleyen 246 genç başvurdu ve seçilen 15 takım iş fikirlerini aldık-

ları sosyal girişimcilik, iş modeli geliştirme, sosyal etki gibi geliştirme fırsatı buldu. 

Yarı finalde seçilen beş takım, TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde kuluçka prog-

ramında alanında uzman mentorlar ile beraber iş fikirlerinin hayata geçirilmesi 

için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeropact, üretiminde en çok kaynak harcanan ve su kirletilen ürünlerden biri 

olan kotu yenileyerek doğayı ve döngüsel ekonomiyi desteklemek isteyen bir 

sosyal girişim.  

Zeropact, giyilmeyen ve yıpranmış kotları paydaşlarından toplayarak temizleme 

işleminden sonra kendi tasarımları ile özgün modellere dönüştürerek tekrar 

satışa sunuyor. Ürünlerin dönüşümü sırasında atık ip ve kumaşları da kedi oyun-

cakları yaparak sıfır atık yaklaşımının dışına çıkmamaya özen gösteriyor.  Deza-

vantajlı kadınların terzi olarak istihdam edildiği bu model, çevre ve döngüsel 

ekonomiye yararının yanında kadınlar için de düzenli bir gelir kaynağı olma 

amacını taşıyor.

       @zeropact
http://zeropact.co/



The Roof Co-living, üniversite öğrencileri ile yaratıcı endüstriler ve sosyal 

girişimcileri bir araya getiren ortak bir yaşama alanı kurma hayali taşıyan bir 

sosyal girişim. 

İnsanların bir arada işbirliği içinde yaşama ve üretme yeteneklerini artırmayı 

hedefleyen girişim, topluluk oluşturma temeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Yaratıcı alanlarda çalışan insanların hayal gücü ile sosyal girişimlerin vizyonları-

nı bir araya getirerek karşılıklı etkilerini arttırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda 

üniversite öğrencileri için uygun konaklama ve çalışma imkanı yaratıyor. 

İnsanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir ortak kültür 

yaratmayı hedefleyen The Roof, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müş-

terek bir hayata dönüştürmeyi amaçlıyor. Böylelikle yalnızlaşmayı, konaklama 

problemlerini, toplumsal ötekileştirmeyi, gençlik problemlerini çözmeyi hedefli-

yor.

     @roofcoliving  
     @roofcoliving 

http://youthroof.co/

PinGOin, web sitesi ve mobil aplikasyon kullanarak engelli bireylerin restoran/-

kafe/AVM gibi erişilebilir sosyal mekânlardan haberdar olmasını ve bu mekân-

ların yaygınlaşmasını amaçlayan bir sosyal girişim.

 

Gönüllü ekipleri ile beraber Ankara’daki mekânları gezerek belirlemiş oldukları 

kriterlerle mekânların ne kadar uyumlu olduğu tespit ediyor. Şu an geliştirilme 

sürecinde olan web sitesi ve mobil uygulama aracılığı ile de bu verilerin tüm 

engellilerin erişimine açılması planlanıyor. Diğer taraftan engellilerin erişebile-

ceği mekânların sayısının artırılması için işletmelere iç mimari hizmeti ve engelli-

lerle iletişim kolaylaştırılması için eğitim hizmeti de sunuyor.

      @pin.goin
www.pingoinapp.com



Biraz Konuşalım mı?, okul öncesi çocukları cinsel istismardan koruyabilmek için 

ebeveyn kontrolünde oynanacak, çocukları ürkütmeden bilgilendirecek oyunları 

tasarlayan bir sosyal girişim.

 

Aile içi iletişimin geliştirilmesi ve çocuk ile ebeveynlerin beraber oynayacakları 

oyunlar ile 3-6 yaş arasındaki çocuklara kendi bedenleri ve sınırlarını ile ilgili 

gerekli bilgiyi fiziksel ve psikolojik gelişimlerine en uygun şekilde sunarak öğren-

melerine yardımcı olmak amaçlanıyor. Bu şekilde çocuklarını eğitmek isteyen 

ebeveynlere güvenebilecekleri farklı ve pratik kaynak sunuluyor.  Öğretirken 

eğlendirme misyonu ile yola çıkan Biraz Konuşalım mı?’nın ilk ürünü ise bir kukla 

oyunu. 

@birazzkonusalimmi

Biz Bahçeleri, kentin betonlaşmadan kaynaklanan problemlerini çözmek ama-

cıyla, kentsel dönüşüm alanlarındaki kadınlar ve diğer sosyal gruplarla birlikte 

tarım yaparak, kentteki mahallelerde bostanlar kurarak tarımsal bir ağ oluştur-

ma girişimi. 

Kentte yaşayanların yaşam alanlarının sürdürülebilir kılınması, kentlilerin kendi 

ihtiyaçlarını üretmeleri için yardımcı olunması ve kentli ile doğa arasındaki 

ilişkinin yeniden inşa edilmesine katkı sunmak isteyen Biz Bahçeleri örnek çalış-

malarına Altındağ ilçesinde başladı. Bostanlarının düzenleme çalışmalarını 

tamamlayan girişim, dezavantajlı kadınları da üretim sürecine dâhil ederek elde 

edilen doğal ürünleri adil ticaret ilkelerine uygun olarak tüketicilerle buluştur-

mayı hedefliyor.

bizbahceleri.com

      @bizbahceleri
bizbahceleri.org


