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Abstract 
The crowdfunding model is based on the power and support of the masses. After 

the establishment of the legal infrastructure of this financing model, which is 

widespread abroad, its awareness and usaging to increase in Turkey. In this study, 

the Atronmac enterprise, which started funding on the Fonbulucu Crowdfunding 

platform, was examined. The study was carried out by analyzing the data obtained 

from the information form documents submitted by Atronmac. As stated in the 

information sheet, a second investment tour will be launched in 2023 and a new 

export-oriented factory will be established. This factory will increase employment 

in the region and its investors will be regularly paid dividen every year. Atronmac 

will make its investment in Bursa, which is a developed province. However, since 

the success of the enterprise will serve as an example for the support of similar 

enterprises in underdeveloped regions, factories to be established with 

crowdfunding or whose capacity will be increased can act as a catalyst for regional 

development. As a result of the study, it has been concluded that the entrepreneurs 

who will be inspired by the success story of Atromac make investments in their 

own regions, and that production and employment will increase, thus increasing 

economic activities in the region will contribute to regional development. 

Article History 
Received 

30 Dec, 2022 
Accepted 

15 Mar, 2023 
 

Atronmac: Bölgesel Kalkınma İçin Bir Başarı Hikâyesi Olabilir mi? 

Anahtar Kelimeler 
Kitle Fonlama, 

Bölgesel Kalkınma, 
Kalkınmanın 
Finansmanı. 

Özet 
Kitle Fonlama finansman modeli kitlelerin gücüne ve desteğine dayanmaktadır. 

Yurtdışında yaygın olan bu finansman modelinin yasal altyapının kurulmasından 

sonra Türkiye’de de bilinirliği ve kullanımı artmaya başlamıştır. Bu çalışmada 

Fonbulucu Kitle Fonlama platformunda fonlamaya çıkan Atronmac girişimi 

incelenmiştir. Çalışma Atronmac’ın ibraz ettiği bilgi formu dokümanlarından elde 

edilen veriler analiz edilerek yürütülmüştür. Bilgi formunda belirtildiği üzere, 

2023 yılında ikinci bir yatırım turuna çıkılacak ve ihracat ağırlıklı yeni bir fabrika 

kurulacaktır. Bu fabrika bölgede istihdamı arttıracağı gibi yatırımcılarına da her 

yıl düzenli olarak temettü ödenecektir. Atronmac, yatırımını gelişmiş bir il olan 

Bursa’da yapacaktır. Ancak girişimin başarısı gelişmemiş bölgelerde de benzer 

girişimlerin desteklenmesine örnek teşkil edeceği için kitle fonlama ile kurulacak 

veya kapasitesi artırılacak fabrikalar bölgesel kalkınmanın sağlanmasında 

katalizör işlevi görebilecektir. Çalışma sonucunda Atronmac’ın başarı 

hikayesinden ilham alacak girişimcilerin kendi bölgelerinde yatırım yapması ile 

üretimin ve istihdamın artacağı böylece bölgede artan ekonomik aktivitelerin 

bölgesel kalkınmanın sağlanması için katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. 
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1. Giriş 

Geçmişten beri yardımlaşma kültürü, ihtiyaç duyulan finansmanın en azından 
belirli bir kısmının karşılanmasında önemli bir unsur olmuştur. Teknolojinin 
gündelik hayatta yer alma ve yönlendirme işlevi giderek arttıkça yüzyıllardan beri 
devam eden yardımlaşma geleneği de değişime uğramıştır. İnternet devrimi ise bu 
konuda çıtanın yükselmesine neden olan önemli etkenlerden biridir. İnternet 
üzerinden kitlelerin gücünü harekete geçiren yeni bir finansman kaynağı olarak 
kitle fonlama sisteminin geleneksel finansman yöntemlerine bir alternatif model 
olarak aradan geçen zaman içerisinde kullanımı hızla yaygınlaşmıştır (Kuran, 
2022: 1).   

Büyüklükleri ve potansiyel yatırımcılar için bilgi asimetrisi yaratan mevcut tarihsel 
verilerin eksikliği nedeniyle küçük işletmeler için finansman sağlamanın özellikle 
zor olduğu gerçeği dikkate alındığında banka kredileri, melek yatırımcılar ve risk 
sermayedarları gibi geleneksel finansman yöntemlerinin küçük şirketler için 
ulaşılamaz olduğu sonucuna varılmaktadır (Schwienbacher ve Larralde, 2010: 20). 
Ayrıca melek yatırımcılar ve risk sermayesi fonları daha büyük meblağlı finansman 
ihtiyaçlarını karşılarken, daha küçük meblağlar girişimcilerin kendileri, arkadaşları 
ve ailesi tarafından sağlanmaktadır. Ancak kısmen yatırımcılara taahhüt 
edilebilecek yeterli değerin bulunmaması, kısmen de yatırımcıları bulma ve ikna 
etme konusundaki başarısız girişimler nedeniyle birçok girişim finanse 
edilememektedir (Belleflamme vd., 2010: 2). Bu anlamda gelecek vaat eden 
fikirleri hayata geçirmek için bireylerden para toplamaya dayanan bir fon toplama 
yöntemi olan kitle fonlaması, yatırımcıları girişimcilere bağlayan yenilikçi ve 
nispeten yeni bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır (Valanciene ve Jegeleviciute, 
2013: 39).  Kitle fonlamanın temel amacı, girişimcilere fon toplamak için alternatif 
bir yol sağlamaktır (Belleflamme vd., 2010: 2). Bu amacı gerçekleştirebilmenin en 
temel şartı ise farklı sosyoekonomik yapılardan oluşan kalabalık bir grubu fonlama 
talebinde bulunan girişimin başarılı olacağı konusunda ikna edebilmekten 
geçmektedir. 

Kitle fonlaması kavramı ve kullanımı gelişmekte ve giderek daha yaratıcı şekillerde 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kitle fonlamasının temel unsurları teknolojiye, 
sermaye finansmanına ve kalabalığın gücüne odaklanır ve bu da birçok küçük 
çabanın önemli bir finansal sonuca dönüşmesini sağlamaktadır. Kitle fonlama 
süreci hem işlemlerin gerçekleştiği web siteleri hem de bir proje hakkında 
farkındalığın yayılmasını sağlayan sosyal medya bağlantılarını sağlayan 
teknolojiler açısından büyük ölçüde teknolojiyle iç içedir (Beaulieu, vd, 2015: 1). 
Diğer bir deyişle internet tabanlı kitle fonlaması, bireyler tarafından projeleri 
gerçekleştirmek için diğer bireylerden fon talep etmek için kullanılan gelişmekte 
olan yeni bir paradigmadır (Gerber vd., 2012: 1; Valanciene ve Jegeleviciute, 2013: 
39). Kitle fonlaması, yatırım ihtiyacı olan bir proje veya işletmeyi alıp, kalabalık bir 
grup insandan bu yatırımı sağlamasını isteme süreci olarak tanımlanmaktadır 
(Forbes ve Schaefer, 2017: 398). Özet olarak kitle fonlama, gücünü kitlelerden 
almaktadır. 

Bir tarafın, birçok taraftan küçük katkılar talep ederek ve bu taraflara bir tür değer 
karşılığında küçük katkılar alarak bir projeyi finanse etme süreci (Rubinton, 2011: 
3) olan kitle fonlaması, basit bir ifadeyle, bankalar, risk sermayedarları ve melek 
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yatırımcılar gibi profesyonel taraflar yerine bir grup birey tarafından bir proje 
veya girişimin finanse edilmesidir. Teorik olarak, bankalar paraya sahip olanlar ile 
paraya ihtiyacı olanlar arasında aracı görevi gördüğünden, bireyler zaten 
birikimleri aracılığıyla yatırımları dolaylı olarak finanse etmektedir. Buna karşılık, 
kitle fonlamasında girişimciler internet üzerinden doğrudan bireylerden para 
toplayarak kalabalığa dokunduğu için fonlama herhangi bir aracı olmadan 
gerçekleşmektedir (Schwienbacher ve Larralde, 2010: 4). 

Kitle fonlaması, girişimcilerin yeni ürünleri pazara sunma şeklini değiştirmektedir. 
Binlerce yenilikçi girişimcinin henüz ürün geliştirme sürecindeyken para 
toplamasına, marka bilinirliği oluşturmasına ve çok sayıda potansiyel destekçiyle 
daha yakın iletişim sağlamasına olanak tanımakta (Stanko ve Henard, 2016: 15) 

aynı zamanda firmalara ürünlerini test etme, tanıtma ve pazarlama, tüketicilerin 
zevkleri hakkında daha iyi bilgi edinme veya tamamen yeni ürün veya hizmetler 
yaratma konusunda fırsatlar sunmaktadır (Belleflamme vd., 2010: 2). Kitle 
fonlamanın daha verimli, ölçeklenebilir olması, fiyat ayrımcılığı sunması, riski 
dağıtması ve sermaye piyasalarına erişimi demokratikleştirmesi de ayrıca fonlama 
modelinin diğer olumlu yönleridir (Rubinton, 2011: 12).  Ayrıca kalabalığın gücü 
yalnızca fikirlere erişim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kolektif aklı 
ölçeklenebilirliğe izin veren bir sıralama ve öncü gösterge mekanizması olarak 
kullanmakla da ilgilidir (Lawton ve Marom, 2010 aktaran Rubinton, 2011: 5). Tüm 
sürecin internet üzerinden paylaşılması nedeniyle fikirlerin çalınabilme ihtimali, 
yatırımcılara yanlış bilgi verilebilmesi, projenin başarısız olma riski ve en önemlisi 
de dolandırıcılık riski ise kitle fonlama finansman modelinin başlıca olumsuz 
yönleri arasındadır.  

Kitle fonlamasının odak noktası, bir finansman kuruluşundan tek bir defada büyük 
meblağlı fon talep etmek yerine çok sayıda kişiden küçük miktarlarda fon 
toplamaktır. Kitle fonlaması kampanyaları, tek bir günden birkaç haftaya kadar 
sınırlı bir zaman diliminde yürütülmekte ve kampanya sona ermeden önce bir 
finansman hedefine ulaşmaya çalışmaktadır (Wheat, 2013: 71). Bu kapsamda kitle 
fonlama platformları, proje kurucularına fikirlerini yayınlama ve bunları hayata 
geçirebilmek için para toplama konusunda fırsatlar sunmaktadır (Koch ve Siering, 
2015: 13). 

Kitle fonlama girişimciler için caziptir, çünkü yalnızca çok sınırlı finansman 
seçenekleri olan küçük işletmeler için sermayelerini artırmaya izin vermekle 
kalmaz, aynı zamanda üretilecek ürünlerin pazarlanabilirliğini test etmek için bir 
araç görevi görür. Bireyler, küçük miktarlarda yatırım yapabilseler bile inandıkları 
fikirlere katkıda bulunma olanağından yararlanırlar. Hükümetler, istihdam 
yaratması, ekonomik iyileşmeyi ve yenilikleri teşvik etmesi gibi ekonomi 
üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle bu finansman modelinin gelişmesi için, yasal 
altyapıyı kurmuşlardır (Valanciene ve Jegeleviciute, 2013: 39).   

Birçok girişimci, kitle fonlaması platformlarında hedeflenen fonu toplamakta 
başarılı olamamaktadır. Ancak, girişimciler için mali ihtiyaçlarını karşılamamaktan 
belki daha önemli olan şey, bir kitle fonlaması kampanyasının başarısız olmasının 
getirdiği önemli maliyetlerdir. Durum tespiti süreçlerinin sonuçlarını gizli tutan 
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melek yatırımcılar ve risk sermayedarlarının aksine, çevrim içi kitle fonlaması 
katılımcıları kamuya açık bir başarısızlık yaşamaktadır. Hisse senedi kitle 
fonlaması piyasasına katılan çoğu girişimci için kitle fonlaması ile ilgili konuşması, 
iş fikirlerinin ilk kez kamuoyunun dikkatini çekmesi yönünden önemlidir ve bu 
nedenle girişimlerin ilk itibarlarını oluşturmaktadır (Valanciene ve Jegeleviciute, 
2013: 39).  Bu kapsamda başarısız olan bir fonlamayı sadece girişimin ihtiyacı 
duyduğu finansmana ulaşamama problemi olarak görmek hatalı olacaktır. Projenin 
fonlanamaması güçlü bağlantılar, dayanışma ve işbirlikleri kurulabilecek bir 
ekosistemin dışında kalmak demek olacaktır.  

2008 küresel krizi ise kitle fonlama finansman modeli için bir dönüm noktası 
olmuştur. Krizin etkisi ile özellikle erken aşama girişimlerinin finansmana erişim 
sorununun artması alternatif finansman yöntemleri arayışını artırmış, böylece 
daha önce ağırlıklı olarak finansal bir getiri karşılığında yapılmayan bağış ve ödül 
temelli kitle fonlama modellerinden ziyade borçlanma ve pay karşılığında 
yatırımcılarına finansal getiri sunan fonlama modellerinin cazibesinin artmasını 
sağlamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kitle fonlamanın taşıdığı 
potansiyelin farkına varması ile modelin yasal altyapısı oluşturulmuştur.  

Türkiye’de ilk kitle fonlama platformu olan Crowdfon 2011 yılında hizmet vermeye 
başlamıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı Paya Dayalı Kitle 
Fonlaması Tebliği’nin 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle 
girişimcilerin projelerine fon toplayabilmelerinin önü açılmıştır. Hali hazırda 
SPK’dan fon toplama yetki belgesi alan sekiz kitle fonlama platformu 
bulunmaktadır. 

2. Kitle Fonlama Sisteminin Bölgesel Kalkınma Süreçlerine Etkisi  

Finansmana erişim girişimciler kadar bölgesel kalkınma plan ve projelerinde de 
karşılaşılan bir sorundur. Özellikle yeni kurulan veya mevcut bir girişimin 
finansmana erişimi ise önemli zorluklar barındırdığı gibi girişimini geliştirmek 
isteyenlerin girişimlerine odaklanmak yerine zamanlarının çoğunu finansman 
temini için çalışmalar yapmaya ayırmalarına neden olabilmektedir. Kaldı ki 
harcanan tüm mesai sonunda bu girişimlerin finansman ihtiyacını karşılayıp 
karşılayamayacakları ise belirsiz çoğu zaman da çok düşük ihtimaller içermektedir. 
Ayrıca meseleye sadece finansman temini açısından da bakmamak gerekmektedir. 
Çünkü kitle fonlama sistemine bir defa dâhil olunmakla her açıdan faydalı bir 
ekosistemin de parçası olunabilecektir.  

Bernardino vd. (2016), Bernardino ve Freitas Santos (2019), Filimonova vd. 
(2019), Bernardino ve Freitas Santos (2021),  Temelkov (2019), Arslanov vd. 
(2020), Tzomakas ve Tsirakis (2021), Jelinˇci´c ve Šveb (2021), Odorovic vd. 
(2021), Yu ve Fleming’e (2021) ve Matsuda (2021), bölgesel/yerel kalkınma 
sürecinde kitle fonlamanın kullanılması halinde başarılı sonuçlar alındığını 
gösteren çalışmalar yapmışlardır. Kuran (2022) Türkiye’de kitle fonlama 
sisteminin az bilinen yanı olarak bölgesel/kırsal kalkınmanın sağlanmasındaki 
rolüne dikkat çeken bir çalışma yapmıştır.  

Freitas ve Amado (2013), Carè vd. (2018), Chandiramani ve Patil (2018), Chirisa 
vd. (2018), Sedlitzky ve Franz (2019), Langley vd.(2020), kitle fonlamayı şehir 
planlamasına uyarlayarak, kentsel projelerin ve gelişmelerin kaderini etkileyecek 
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bir model olarak sürece dâhil edilmesini inceleyen çalışmalar yapmışlardır. Sivil 
kitle fonlaması, vatandaşların hükümet ve yerel makamlarla işbirliği içinde bir 
toplum hizmeti sağlamak için projeleri finanse ettiği bir finansal modeldir. Bu 
kapsamda bu çalışmaların ortak sonucu olarak kentlilerin çeşitli gereksinimlerine 
hitap eden sivil kitle fonlamasının, kentsel yönetişimde kullanıldığında, şehirlerde 
sosyal girişimcilik ve kentsel dönüşüm için gerekli olan finansman ve kolektif 
coşkuyu harekete geçirmek için uygun bir yöntem haline geldiği belirtilmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında Freitas ve Amado’nun (2013) da belirttiği gibi yeni gelişen 
bir araç olan kitle fonlaması ekonomik faaliyetin hemen hemen her alanına entegre 
edilebilmektedir. 

Kitle fonlama ile ilgili yapılan uluslar arası çalışmaların da gösterdiği gibi bu 
modelin bölgesel/yerel kalkınma sürecinde kullanılması durumunda başarılı 
sonuçlar alınabilinmektedir. Ancak Türkiye’de henüz bölgesel kalkınma sürecinde 
kullanılabilirliği bilinmeyen kitle fonlama modelinin bölgesel kalkınma sürecinde 
başta finansman sorunu olmak üzere diğer sorunların da çözümünde 
kullanılmasının bu fonlama modelinin taşıdığı potansiyeller dikkate alındığında 
faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Kitle fonlamasının turizm, kültürel miras, tarımsal üretim, kentsel planlama vb. 
alanlarda kullanılması ile bölgelerin sosyal ve ekonomik yönlerden 
kalkındırılmasında önemli bir politika aracı olarak kullanmak mümkündür. 

Bu çalışmada 10.10.2022-09.12.2022 tarihleri arasında Fonbulucu kitle fonlama 
platformu üzerinden fonlamaya çıkan ve fonlamayı başarıyla tamamlayan 
Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi incelenmiştir. Atronmac, Bursa 
ilinde fabrika kuran bir fabrika kurmak amacıyla alanında uzman girişimcilerin 
kurduğu bir girişim olarak dikkati çekmektedir. Bu kapsamda gelişmemiş 
bölgelerde de Atronmac benzeri yeni kurulacak veya hali hazırda hala faaliyet 
gösteren girişimlerin kitle fonlama finansman modeli ile desteklenmesinin başta 
bölgelerdeki ekonomik faaliyet hacmini geliştirmesi suretiyle bölgesel farklılıkların 
azaltılmasında faydalı sonuçlar vereceği beklenmektedir.  

3. Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İle İlgili Bilgiler 

Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili aşağıda detaylı olarak 
yer alan bilgiler fonlama kampanyası sırasında hazırlanan ve Fonbulucu Kitle 
Fonlama Platformunda yer alan bilgilerden ve Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Kitle Fonlaması Bilgi Formu dokümanından alınmıştır.  

Atronmac otomotiv, savunma, üretim ve yazılım sanayilerindeki projeler için 
demir, çelik, alüminyum gibi levha sacların talep edilen şekil ve ölçülerde kesimini 
sağlayan sac işleme makinalarının Türkiye'de yerli imkânlar ile üretilmesini 
amaçlamaktadır. Üretilecek makinaların müşterinin kendi sahasında faaliyete 
geçirilmesi, talep edilecek servis ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması da 
Atronmac’ın faaliyetleri arasındadır. Ayrıca bu makinelerin standart ölçülerdeki 
tasarımları Atronmac tarafından hazırlanmış olup, müşterilerin isteklerine göre 
özel makinelerin tasarımları da yine firma bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. 

https://www.researchgate.net/profile/Joao-Correia-De-Freitas
https://www.researchgate.net/profile/Miguel-Amado-3
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Atronmac, makine ve metal sektörlerindeki kurumsal tecrübelerini yerli ve 
yabancı piyasalarda göstermek isteyen ve sektörün ihtiyacı olan sac işleme 
makinalarının imalatında kullanmayı hedefleyen bir girişimdir. Atronmac kendi 
faaliyet alanında ilk beş firma arasına girmeyi hedeflemektedir.  

Atronmac, üretim tarzına uygun bir fabrika kiralamak suretiyle, üreteceği 
makinelerin üretim, montaj ve faaliyete geçirme süreçlerini firma bünyesinde 
yürüterek müşterilerine kendi projelerini üretebilir şekilde makine teslim etmek, 
kullanıcı eğitimlerini vermek ve her türlü bakım, onarım ve yedek parça 
konularında hizmet vererek gelir yaratmayı amaçlamaktadır. 

İş ortakları ile birlikte bugüne kadar 50’den fazla lazer ve 100’den fazla abkant 
büküm makinasını müşterilerinin talepleri doğrultusunda yurtdışında özel olarak 
dizayn edilmesine, satın alma süreçlerine aracılık yapılmış ve bu makinaları 
faaliyete geçirme, yedek parça temini ve servis ihtiyaçları konularında 
faaliyetlerde bulunulmuştur. 

Bununla beraber tasarım ofisinde kendi ürünleri olacak makinelerin Ar-Ge ve 
tasarım çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca standart özelliklerde olan makinelerin 
tasarım süreçlerini tamamlamış bulunmaktadırlar.  

Makine imalat sanayi ve otomotiv sanayii başta olmak üzere pek çok üretim 
sektöründe, 15 yılın üzerinde tecrübesi olan kurucu üyeleri ve güçlü ekibinin 
rekabet etmek istedikleri firmalar, kendi marka değerlerini iyi noktalara getirmiş 
olan sektörün en büyükleri arasında yer almaktadırlar. Atronmac böylesine güçlü 
rakiplerin yer aldığı bir pazarda büyümeyi hedeflemektedir. Atronmac’ın 
projesinin Fonbulucu kitle fonlama platformu yayınlanması Atronmac’ın 
Türkiye’de hızlı bir tanıtımının yapılmasına, yatırımcılar aracılığı ile iş 
bağlantılarının gelişmesine, Fonbulucu’nun kendi iş bağlantılarına erişim 
sağlanmasına ve Fonbulucu’nun desteğinin alınmasına ve SPK denetimiyle erken 
karşılaşacak Atronmac’ın arzu ettiği kurumsallığa ulaşma konusunda hız 
kazanması olanaklarını sağlayacaktır. 
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Tablo 1: Atronmac Güçlü ve Zayıf Yönleri, Fırsatlar ve Tehditler 
GÜÇLÜ YÖNLERİ ZAYIF YÖNLERİ 

 Özgün makine tasarımları ve üniversite 
destekli Ar-Ge süreçleri 

 Butik üretim modeli ile müşterilere 
rekabetçi fiyatlar sunmak 

 Türkiye’nin stratejik konumunun, 
dünyada herhangi bir müşteriye hızlı 
servis ve yedek parça sağlama imkân 
tanıması 

 Müşteri odaklı yaklaşım ile müşterilerin 
makinelerindeki arıza-bakım süreçlerini 
hızlı yönetmek 

 Marka bilinirliği, kendi hedeflerine kıyasla 
yeterli seviyede olmaması 

 Sektördeki büyük söz sahibi firmalara 
oranla kaynaklarının daha zayıf olmaması 

 Öngörülen müşteri taleplerine finansal 
kaynaklar ve kapasite kaynaklı sebepler 
ile yetişilememe durumu 

 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

 Müşteri odaklı olmayan rakiplerin pazar 
paylarını Atronmac’a transfer edebilme 
imkanı 

 Kitlesel fonlamanın oluşturacağı 
potansiyel iş bağlantıları 

 Kitlesel fonlamanın yerel pazarda 
oluşturacağı marka bilinirliği katkısı 

 

 Uzak Doğu menşeili üreticiler pazar 
potansiyelinin farkında olup Orta Doğu ve 
Avrupa ülkelerinde hizmet noktaları açma 
eğiliminde olmaları 

 Uzak Doğu menşeili üreticiler, üretim 
teknikleri itibariyle kendilerini daha hızlı? 
geliştirmeye devam etmesi 

 Uzak Doğu menşeili üreticiler, düşük fiyat 
politikası uygulayarak müşterilerini 
cezbetmeyi amaçlaması 

Kaynak: www.fonbulucu.com (Erişim Tarihi: 20.12.2022) 

Tablo 1’de Atronmac’ın SWOT analizi yer almaktadır. Özgün makine tasarımları ve 
üniversite destekli Ar-Ge süreçleri ile müşteri talebine göre üretim modeli ile hızlı 
servis ve yedek parça hizmeti sunabilmesi Atronmac’ın güçlü yönleri arasındadır. 
Marka bilinirliğinin olmaması, rakiplerine kıyasla kaynaklarının yeterli seviyede 
olmaması nedeniyle öngörülen müşteri taleplerine finansal kaynaklar ve kapasite 
kaynaklı sebepler ile yetişilememe ihtimali ve Uzak Doğulu rakipler Atronmac’ın 
karşı karşıya olduğu güçsüzlükler ve tehdit unsurlarını oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda Atronmac, yurt içinde ve yurtdışında bayi toplantıları ve fuarlara 
katılarak marka bilinirliğini artırmayı böylece müşteri memnuniyetine 
odaklanarak müşteri talebine göre üretim yaparak firmanın marka bilinirliğini 
geliştirmeyi ve kâr payı dağıtım politikasıyla şirketin faaliyet kârlarını 
olabildiğince şirketin kaynaklarını büyütmek için harcayarak pazarda önemli bir 
pay oranına sahip olmayı hedeflemektedir. 
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Tablo 2: Fon Kullanım Planı (TL) 
Üretilecek Ürünler için Malzeme Tedariği ve Hizmet Alımı 4.040.000 
Kira Giderleri (Depozito ve Emlakçı Ücretleri Dahil) 1.400.000 
Atölye ve Ofislere Demirbaş alımı 150.000 
Fabrika Tadilat Masrafları 186.340 
Enerji, Su ve Diğer Operasyonel giderler 50.000 
Platform Kullanım Ücreti, MKK ve Takasbank İşlem ve Hizmet 
Bedelleri, İhraç Bedeli 

673.660 

Kaynak: Kitle Fonlaması Bilgi Formu dokümanından alınan verilerden hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de Atronmac’ın kampanya sonucunda elde edeceği fonun harcanacağı 
kalemler yer almaktadır. Tablo’dan da görüleceği üzere fonun en önemli harcama 
kalemleri üretilecek ürünler için malzeme ve hizmet alımı ile fabrikanın kurulacağı 
binanın kiralanması kalemleri oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu gelirlere ek olarak 6. ile 24. aya kadar Atronmac tarafından müracaat 
edilmesi planlanan teşvik ve hibe programları aşağıdaki gibidir: 

 KOSGEB Makine Yatırım Teşviki and Hibe: 250.000 TL 'ye kadar 

 KOSGEB Makine Geliştirme Teşviki: 600.000 TL 'ye kadar 

 KOSGEB Yurtdışı Pazar Teşviki: 350.000 TL 'ye kadar 

 KOSGEB SGK İş Gücü Teşviki: 20.000 - 40.000 TL arası 

 TÜBİTAK Üretim Geliştirme Teşviki: 3.000.000 TL 'ye kadar hibe ve kalanı 
kredi olmak üzere üst limit bulunmamaktadır. 

Tablo 3: Beş Yıllık İşletme Bütçesi Detayları (TL) 
Yıllar 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl Toplam 

Personel Giderleri 1.618.334 1.801.489 2.081.862 2.405.306 2.778.602 10.685.593 

İletişim/Haberleşme Giderleri 25.000 30.030 35.993 43.237 51.541 185.801 
Enerji/Su/Diğer Giderler 326.000 207.500 256.875 318.093 394.016 1.502.484 
Ofis Giderleri 13.200 15.840 19.008 22.810 27.372 98.230 
Seyahat Giderleri 274.000 627.000 952.600 1.258.880 1.704.244 4.816.724 
Temsil Giderleri 20.000 30.000 45.000 67.500 101.250 263.750 
Kira Giderleri 3.315.000 3.206.500 3.527.150 3.879.865 4.067.852 17.996.367 
Reklam Giderleri 140.000 156.100 169.795 185.363 202.895 854.153 
Müşavirlik Giderleri 74.000 90.000 108.000 132.000 155.000 559.000 
Üretim 2.885.252 418.804 873.843 1.808.619 3.756.391 9.742.909 
Temizlik Giderleri 15.000 31.200 37.440 44.928 53.914 182.482 
Öngörülemeyen Giderler 60.000 72.000 86.400 103.680 124.416 446.496 

Kaynak: www.fonbulucu.com (Erişim Tarihi: 10.12.2022) 

Tablo 3’de Atronmac’ın 5 yıllık işletme bütçesi giderleri yer almaktadır. Tablo’dan 
da görüleceği üzere en büyük gider kalemini sırasıyla kira, personel ve üretim 
giderleri oluşturmaktadır. Ancak II. fonlama kampanyasından elde edilecek fon ile 
uygun bir arazinin satın alınması ve akabinde yeni bir fabrikanın kurulması 
ilerleyen yıllarda kira giderlerinin en önemli gider kalemi olmaktan çıkaracaktır.  
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Tablo 4: Beklenen Kâr ve Beklenen Kârın Kullanılacağı Alanlar 

Yıl Kâr Beklentisi (TL) Temettü Oranı 
Kârın Ar-Ge'ye 
Ayrılan Oranı 

Kârın Yatırıma 
Ayrılan Oranı 

1 15 milyon % 10 %2 % 88 
2 37 milyon % 15 %3 % 82 
3 85 milyon % 20 %4 % 76 
4 195 milyon % 25 %5 % 70 
5 436 milyon % 30 %6 % 64 
Kaynak: Kitle Fonlaması Bilgi Formu dokümanından alınan verilerden hazırlanmıştır. 

Kâr dağıtımı oranlarından da görüleceği üzere Atronmac, düzenli ve artan oranlı 
kâr payı dağıtımı ile öncelikle ortaklarına düzenli gelir sunmayı amaçlamaktadır. 
Ancak pazar rekabetini güçlü tutmak için yeni yatırım yapılması, üretim 
kapasitesinin büyütülmesi, çağın gerektirdiği yeni teknolojiyi yakalayacak Ar-Ge 
çalışmalarına kaynak ayrılmasının da bir gerekliliği ve zorunluluğu olarak kâr payı 
dışında kalan kazancın küçük bir miktarını Ar-Ge harcamalarına ayırırken önemli 
bir kısmını ise yatırımlarda kullanmayı hedeflemektedir. 

Şekil 1:Atronmac’ın İzlemeyi Planladığı Yol Haritası 

 
Kaynak: www.fonbulucu.com Erişim Tarihi: 10.10.2022 

Şekil 1’de Atronmac’ın önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşılmasını planladığı hedefleri 
yani yatırım sonrası gelişim planı yer almaktadır. Atronmac alacağı yatırım ile 
Bursa’da başlangıç olarak 1.000 m2 üzeri bir fabrikaya taşınacaktır. Bu amaçla 
gerekli personelin istihdamı sağlanarak fabrikanın üretime geçebilmesi için yasal 
izinler alındıktan sonra üretime başlanacaktır. İlerleyen süreçte Atronmac 2023 
yılının ikinci çeyreğinde bir yatırım turuna daha çıkacaktır. İkinci yatırım turunda 
elde edilen gelir ile CNC Tezgah Parkuru yatırımı yapılacaktır. Ayrıca Atronmac, 
kira sözleşmelerinden gelebilecek belirsizliklerin önüne geçerek yeni fabrika inşa 
edeceği uygun bir arazi satın alarak yeni bir fabrika inşa etmeyi planlamaktadır. 
Atronmac, rakipleri ile rekabet edebilecek yeterli bir ölçeğe ulaştıktan ve kendi 
teknolojisini geliştirerek müşterilerine daha iyi hizmet sunarak global olarak ilk 
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tercih edilecek bir marka haline geldikten sonra 2028 yılında nihai hedef olarak 
Borsa İstanbul’da işlem görmeyi hedeflemektedir. 

Tablo 5: Atronmac Fonlama Kampanya Özet Bilgileri 
Hedeflenen Fonlama 

₺ 6.500.000 
Ek Fonlama 
₺ 1.300.000 

Fonlama Sınırı 
Yok 

Yatırımcı Sayısı 
2.084 

Alınan Toplam 
Yatırım 

₺ 8.520.391 

Pay Arz Oranı 
% 12 

Ortalama Yatırım 
₺ 4.088 

En Yüksek Yatırım 
₺ 700.000 

Nitelikli Yatırımcı 
259 

Nitelikli Yatırım 
Oranı 

% 49,23 

Fonlama Başlangıç 
10.10.2022 

Fonlama Bitiş 
09.12.2022 

Kaynak: www.fonbulucu.com    (Erişim Tarihi: 18.12.2022) 

Tablo 5’te 09.12.2022 tarihinde başarı ile sonuçlanan Atronmac fonlama 
kampanyası ile ilgili özet bilgiler yer almaktadır. Toplam 2084 yatırımcının pay 
aldığı Atronmac fonlama kampanyasından 259 nitelikli yatırımcı da yatırım 
yapmıştır. En yüksek yatırım tutarı 700.000 TL olurken ortalama yatırım tutarı ise 
4.088 TL olarak gerçekleşmiştir. Yani 2084 yatırımcı ortalama 4.088 TL ile yatırım 
yaparak toplamda % 12 hissesine sahip oldukları bir girişimi destekleyerek pazara 
girişine imkân tanımış, böylece istihdam yaratacak ve ihracat yapacak bir girişimin 
önündeki en büyük engel olan finansman sorununa çözüm sunmuşlardır. 

4. Sonuç 

Kitle fonlama finansman modeli kitlelerin öncelikle finansal gücünün bir araya 
getirilmesi esasına dayanmaktadır. Ancak iletişim kanallarında yaşanan hızlı 
gelişme kitlelerin sadece fon desteğine bağlı kalmalarının önüne geçerek gerek 
yatırımcılar gerekse de girişimciler arasında her türlü bilgi paylaşımının ve 
işbirliğinin önünü açmıştır. Bilgi paylaşımı ve işbirliği de ortak aklı egemen kılarak 
projelerin hızlıca revizyona tabi tutulmasını sağlayarak girişimlerin 
geliştirilmesine imkân tanımıştır. Dolayısıyla kitle fonlama finansman modeli çok 
kapsamlı bir girişim ekosistemi ile çalışmaktadır.  

Çalışmada incelenen Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
10.10.2022-09.12.2022 tarihleri arasındaki fonlama kampanyasını başarıyla 
tamamlayarak Kitle Fonlaması Bilgi Formu dokümanındaki taahhütlerini yerine 
getirmek için çalışmalarına başlamıştır. Kitle fonlama modeli, farklı gelir, kültür ve 
coğrafyada yaşayan 2084 yatırımcının desteğini alarak henüz erken aşamadaki bir 
girişimin ihtiyacı olan finansmana kavuşması olanağını tanımıştır. 

Atronmac Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin başarı ile gerçekleştirdiği 
fonlama kampanyası neticesinde yaşananları ve yaşanacakları aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür: 

 İster büyük tutarda olsun isterse de küçük, 2084 yatırımcıdan toplanan fon 
ile finansman ihtiyacı olan girişimciler desteklenerek bir girişim fikrinin 
büyütülmesine imkân sağlanmıştır. 

 Kitlelerin gücünün bir araya gelmesi ile fabrika kurulacaktır. 

 Kurulacak fabrika, yeni istihdam ve ihracat imkânı sağlayacaktır. 
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 Büyüyen bir şirkete ortak olan kitleler her yıl düzenli bir şekilde temettü 
alma imkânına kavuşacaktır. 

 Atronmac, borsaya açılmayı başarırsa şirketin kurumsallığı artacağı gibi 
henüz erken aşamadaki bu girişime güvenerek ortak olan yatırımcıların 
hisseleri oldukça değerlenmiş olacaktır. 

 Atronmac’ın başarısı benzer girişimler için örnek oluşturacaktır. 

 Atronmac yatırımını Bursa gibi gelişmiş bir ilde yapacaktır. Ancak girişimin 
başarısı gelişmemiş bölgelerde de benzer girişimlerin desteklenmesine 
imkân tanıyacağı için kitle fonlama ile kurulacak fabrikalar bölgesel 
kalkınmanın sağlanmasında katalizör işlevi görebilecektir.  

 Atronmac’ın başarı hikayesinden ilham alacak yeni girişimciler kendi 
bölgelerinde yatırım yaparak üretimin ve istihdamın artmasına katkı 
sağlayarak bölgesel kalkınmanın sağlanması için katkı sağlayabileceklerdir. 

Yeni gelişen kitle fonlama pazarının taşıdığı potansiyel dikkate alındığında 
Türkiye’de kitle fonlama finansman modeli ile Atronmac benzeri girişimlerin 
desteklenerek üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması imkânının 
bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda vergi teşviki vb. politika 
araçlarıyla da desteklenerek daha da geliştirilecek bir kitle fonlama modeli ayrıca 
bölgesel farkların azaltılmasında da araç olarak kullanılabilecektir.  

Kitle fonlama finansman yönteminin bölgesel/yerel kalkınma projelerinin 
finansmanında da kullanılmasının bölgesel kalkınmaya önemli derecede katkı 
sunacağı uluslararasında yapılan çalışmalardan açık bir şekilde görülmektedir. 
Ancak kitle fonlamayı sadece bir finansman aracı ve finansman kaynağı olarak 
görmemek gerekmektedir. Kuran (2022) ve Muğan Ertuğral vd. (2022) belirttiği 
gibi sermayenin önündeki coğrafi engelleri ortadan kaldıran bir model olarak 
çalışan kitle fonlama bir bölgenin gelişmemiş olmasının ardında yatan 
nedenlerden biri olan bölgenin insan sermayesi açısından yetersiz olmasına çözüm 
sunabilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse kitle fonlama yeni işbirlikleri, 
ortaklıklar ve fikir alışverişlerinin kurulabileceği önemli bir ekosistemdir. Bu 
nedenle kitle fonlama modelini salt finansman olarak değil büyük bir ekosistemin 
önemli bir unsuru olarak değerlendirip bu geniş ekosistemden her açıdan 
yararlanabilmenin yollarını aramak gerekmektedir. Yerelin kalkınabilmesi için de 
modelin taşıdığı büyük potansiyelin bu açıdan değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 

Kitle Fonlama finansman modelinin özellikle bölgesel kalkınma sürecinde 
kullanılması ile ilgili çalışmaların Türkiye’de olmaması nedeniyle çalışmanın kitle 
fonlamanın bölgesel kalkınmada oynayabileceği rollere dikkat çekilmesini 
sağlayarak bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması 
beklenmektedir. 
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