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Mobil Platform Oyunları için de yeni
finansman kaynağı Kitle fonlaması oldu
Dijital oyun ekosistemine marka değeri yüksek oyunlar kazandırmak üzere
kurulmuş bir oyun şirketi olan Tunga Soft A.Ş., Paya Dayalı Kitle Fonlaması
sistemi ile şirket paylarının %5’ini kurumsal ve bireysel yatırımcılara arz ediyor.
Çocukların sayısal, matematiksel ve geometrik düşünme becerilerini geliştirmek
için tasarlanmış Eğitici Online Mobil Platform Oyunu Bilge Tunga, Türkiye’nin
yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu platformunda yatırımcılarla buluştu.
12.08.2021, İstanbul
Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu, girişimlerin finansmana erişimlerini
kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemini hayata geçiren ilk
platform olan ve şu ana kadar farklı sektörlerden birçok girişimin başarıyla fonlanmasını sağlayan
fonbulucu’nun yeni yayınlanan kampanyası bir mobil platform oyunu oldu.
Dijital oyun ekosistemine marka değeri yüksek oyunlar kazandırmak üzere kurulmuş bir oyun
şirketi olan Tunga Soft A.Ş.’nin ilk projesi Eğitici Online Mobil Platform Oyunu Bilge Tunga’yı
yatırımcılarla buluşturan platform, Bilge Tunga için 280 bin TL fonlama hedeflerken, kurumsal ve
bireysel yatırımcıları şirketin arz edilen %5’lik payına ortak olmaya almaya davet ediyor. Girişim
Şirketi, yatırım turu başlar başlamaz daha ilk günlerinde 53 yatırımcıdan yatırım almayı başardı
bile.
Çocukları eğitirken çevre bilinci aşlayan çok özel bir platform
2019 yılında Dr. Osman Alagöz tarafından KOSGEB’den AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel
Tasarım kapsamında destek alarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde
kurulan Tunga Soft A.Ş., Eğitici Online Mobil Platform Oyunu Bilge Tunga’yı aynı yılın sonlarında
ilk projesi olarak tasarladı. Özgün bir formatta tasarlanan ve 6-11 yaş grubundaki ilköğretim
öğrencilerine hitap eden oyun; çocukların temel sayısal, matematiksel ve geometrik düşünme
becerileri ile işlemsel akıcılıklarını desteklemek üzere planlandı. Çocukların işler bellek
gelişimlerinin yanında çevre bilincinin gelişimini de hedefleyen Bilge Tunga; oyun içerisinde
çocuklara ekolojik denge, su ve yiyeceklerin israf edilmeden kullanımı, geri dönüşümün önemi ve
doğal yaşamın korunmasına ilişkin konuları mesajlar ve animasyonlar yoluyla aktarıyor.
Mobil Platform Oyunu girişimlerinin de finansmana kolay ve hızlı erişimleri son derece
önemli
Türkiye'de oyun girişimlerinin çok önemli olduğunu ve geliştirdikleri araçlar ile finansmana erişimi
yeniden tanımladıklarını dile getiren fonbulucu Co_CEO’su Enis Erdem Yurdatapan, ülkemizin
paya dayalı kitle fonlama sistemi ile Mobil Platform Oyunlarının da fonlanabileceğini göstermek
istedik. Bu sayede oyun geliştiricilerimiz için ölçeklenmelerinde destek olurken, yatırımcılar için
de olası yüksek kazançlara ortak olma fırsatı sunuyoruz. Ayrıca gelecek hafta sağlık

girişimlerimizden bir girişim de yatırım turuna çıkacak. Yatırımcılar için çeşitliliği artırarak daha
çok girişimi platformumuzda listeleyeceğiz. dedi.
Bilge Tunga nasıl oynanıyor?
Bilge Tunga oyunu, 5 farklı harita bölgesinde geçen; Orman, Çöl, Göl Kıyısı, Şehir ve Buzullar ile
bu haritalarda yaşayan Maymun, Tavşan, Tilki, Sincap, Kaplumbağa, Köstebek, Kedi, Köpek,
Penguen, Kutup ayısı ve Tunga karakterleri ile oynanıyor. Yaşayabilmek için susuzluk ve yiyecek
sıkıntısı çeken hayvanlar, yeni yiyecek ve su kaynakları bulmak için arayış içindeyken oyun
içindeki en güçlü karakter olan yaşlı Bilge Tunga’ya ulaşmaya çalışıyor. Bilge Tunga’ya ulaşmak
için oyunda seçilen hayvanlarla maceralı parkurlar aşılmaya çalışılıyor. iOS ve Android işletim
sistemlerinde çalışan oyun; Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dil
seçenekleriyle oynanabiliyor.

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 30 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu
günden bugüne kadar 350 Milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede
33 projeye 8 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.
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