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Oyun sektörüne kitle fonlaması dopingi!
Türkiye'nin Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile fonlanan ilk oyun girişimi Fervaille,
yatırım turunu iki rekorla tamamladı. Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemine
yönelik farkındalığı artırmak ve sermayeyi tabana yaymak amacıyla çalışan
fonbulucu.com’un üçüncü kampanyası olan oyun girişimi, 600 yatırımcıdan %222
fazla fonlanarak 954.401 TL ön talep toplamayı başardı.
03.08.2021, İstanbul
Girişimciliğin finansmanı ve yeni nesil yatırım araçlarının öncüsü olan fonbulucu.com, üçüncü
kampanyasını da tamamladığını duyurdu. Platformda “Yeni Oyun Tutkusunun Bir Parçası Olun”
sloganıyla yatırım turuna çıkan Fervaille Oyun Girişimi, hedeflenenin iki katı üzerinde talep
toplayarak Türkiye’de Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile fonlanan ilk oyun girişimi ve en fazla
yatırımcının yatırım yaptığı girişim unvanlarının ikisine de sahip oldu.
Benzersiz kurgusu ve hikayesi ile oyun dünyasının popülerlerinden Battle Royale türündeki
Fervaille, yatırım turunda hedeflenen ve ek olarak bildirilen tüm fonlamayı başardı. Girişim, iki
rekor birden kırarak 600 yatırımcıdan %222 oranında ön yatırım talebi topladı. 516.000 TL
değerinde arz edilen %8,4 şirket payına karşılık ödeme yapan yatırımcıların toplam talep tutarı
954.401 TL oldu. Bildirilen ön talebin %36'sı nitelikli/kurumsal yatırımcıdan geldi.
Henüz çok yeni olan sistemin uçtan uca çalıştığını gösterdi
Ülkemizin ilk paya dayalı kitle fonlama kampanyasında fonlanan girişim de ilgili mevzuatın tüm
gereklerini yerine getirerek topladığı fon kavuşurken, yatırımcıların payları da MKK nezdindeki
hesaplarına dağıtıldı. Bu sayede bir ilk olarak paya dayalı kitle fonlama kampanyası ile fonlama
sitemi uçtan uca test edilmiş oldu. Yatırımcılar MKK’nın ücretsiz uygulaması e-yatırımcı ile
girişimlere yaptıkları yatırımları izleyebiliyor ve işlem yapabiliyorlar.
Oyun girişimlerinin finansmana kolay ve hızlı erişimleri ile sektör büyüyecek
Türkiye'de finansmana erişimin özellikle de erken aşama girişimler için son derece sıkıntılı
olduğunu ve geliştirdikleri araçlar ile bu sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren fonbulucu.com
Co_CEO’su Enis Erdem Yurdatapan, ülkemizin paya dayalı kitle fonlama sistemi ile fonlanan ilk
oyun girişimi Fernvaille ile aslında yeni bir dönem başladı. Bir oyun girişimine 600 yatırımcının
yatırım yapması çok fazla şey ifade etmektedir. Ayrıca girişimcinin ihtiyacı olan tutarın iki katından
fazla fonlama isteğinin oluşması da sektör ve sistemimiz için memnuniyet vericidir. Oyun
girişimleri artık projelerini yatırımcılara anlatıp onları kendilerine ortak ederek daha hızlı
ölçeklenebilecekler. dedi.
Yatırım turunu büyük bir başarı ile kapatan Fernvaille A.Ş. Genel Müdürü Gürcan Serbest ise;
sistemi kullanarak istedikleri fona çok hızlı ve düşük maliyetli ulaştıklarını ancak 600 yatırımcının
şirketlerine ortak olmasının çok daha önemli olduğunu vurguladı. Bu sayede çok daha güçlü

olacaklarını dile getiren Gürcan Serbest, finansmana ihtiyacı olan tüm oyun girişimlerini bu sistemi
kullanmaya davet etti.

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 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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