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fonbulucu.com SPK’dan Paya Dayalı Kitle
Fonlaması lisansı alarak ülkemizde faaliyete
geçiren ilk platform oldu
fonbulucu.com platformları, “Paya Dayalı Kitle Fonlama” hizmetleri sunmak üzere
SPK’dan lisans alarak ülkemizde faaliyete geçiren ilk platform oldu. Konuyu
değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya gelen fonbulucu.com
Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, bu yeni nesil finansman modeline ilişkin
detayları aktararak, girişimci ve yatırımcı ekosisteminde yepyeni bir dönem
başlatan Paya Dayalı Kitle Fonlamasının çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.
13.04.2021, İstanbul
Yardımlaşma ve dayanışma mirasımızın sembolü, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online
platformda yeniden canlandırarak Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek
ve sermayeyi tabana yaymak için yola çıkan fonbulucu.com, “Paya Dayalı Kitle Fonlaması”
alanında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) lisans alarak modeli ülkemizde faaliyete geçiren
ilk platform oldu. Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya
gelen fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, “Paya Dayalı Kitle Fonlaması
ile girişimlere ortak olmak cep telefonlarıyla bile mümkün hale getirildi. Yatırım yapmak isteyenler
sisteme kolaylıkla üye olarak 1 TL’ye ya da diledikleri miktarla girişimlerden pay satın
alabilecekler” dedi.
Daha önce ödül/bağış temelli kitlesel fonlama çalışmaları yürüterek 30 bini aşan üye sayısına
ulaşan fonbulucu.com, kurulduğu 2016 yılından bu yana Paya Dayalı Kitle Fonlama hizmetlerini
sunmak üzere tüm hazırlıklarını tamamlamış, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), e-devlet ve İstanbul
Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) ile yazılım entegrasyonlarını başarı ile gerçekleştirmişti.
Paya Dayalı Kitle Fonlaması’na ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından gerekli izin için
başvuruda bulunan ve lisans alarak modeli faaliyete geçiren ilk şirket olan fonbulucu.com,
girişimci ve yatırımcılar için yepyeni bir dönem başlatıyor.
2017 yılında yasallaşan ve 2019 yılında SPK tarafından ikincil mevzuatı yayınlanan Paya Dayalı
Kitle Fonlaması, girişimcinin projesinin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmını finansman
temin etmek amacıyla lisanslı bir platform üzerinden satışa sunması anlamına geliyor. Satışa
sunulan paylarla yatırımcılardan kampanya süresi içerisinde para toplanması sağlanırken, bu yeni
nesil finansman aracı ile ihtiyaç duyulan fon temin edilmiş oluyor. Sistem sayesinde yatırımcılar,
erken aşama girişimlere doğru zamanda ve güvenli bir şekilde yatırım yaparak daha yüksek getiri
elde edebiliyorlar.
Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile finansmana erişim kolaylaşıyor
Girişimlere borsaya kote olmadan hisseleri karşılığı yatırım bulma fırsatı sunan Paya Dayalı Kitle
Fonlaması modeli, özellikle erken aşama ve ölçeklenmeye yeni başlayan girişimler için eşsiz
fırsatlar sunarken, yeni yatırım veya proje yapmak isteyen orta ölçekli girişimler de kaynaklara

hızlı ve kolay ulaşabiliyorlar. Birikimlerini değerlendirmek isteyen ‘ev tipi yatırımcılardan daha
büyük kurumsal yatırımcılara kadar her ölçekten yatırımcılar ise yenilikçi fikirler ve girişimlerden
pay alarak geleceğin milyar dolarlık girişimlerine şimdiden yatırım yapma şansını yakalıyorlar.
Yüksek finansman maliyetleri sona eriyor
Girişimlerini kurmak veya büyütmek için finansman arayan girişimcilerin banka kredilerine, yüksek
finansman maliyetlerine ya da borçlanmalarına gerek kalmadan girişimleri için kaynak
bulabilecekleri yepyeni bir finansman yaklaşımı sunan bir platform olan fonbulucu.com tarafından
hazırlanan, kullanımı son derece hızlı ve kolay bir sistem üzerinden, işlemler online olarak
gerçekleşiyor. Sunulan bu yeni nesil finansman aracından, neredeyse her ölçekteki girişimciler
yararlanabiliyor. Girişimciler, KOBİ’ler, Ar-Ge yapmak isteyenler ve inovasyon geliştiricileri, tüm
üreticiler, teknoloji girişimcileri ve sosyal girişimciler gibi çok geniş bir kitle fonbulucu.com’un
sunduğu avantajlarından yararlanarak kendilerine destekçi veya yatırımcı bulabiliyor.
Yatırım yapmak isteyenler 1 TL’ye dahi girişimlerden pay alabilecekler
Bu yeni nesil finansman modeliyle girişimlere ortak olmak cep telefonlarıyla bile mümkün hale
getirildi. Yatırım yapmak isteyenler sisteme kolaylıkla üye olarak 1 TL’ye ya da diledikleri miktarla
girişimlerden pay satın alabilecekler. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirirken sistemin bir
parçası olan MKK ve Takasbank ile işlemlerini gönül rahatlığı içerisinde güvenli bir şekilde
gerçekleştirecekler.
Konuya ilişkin açıklama yapan fonbulucu.com Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü
Hakan Yıldız; fonbulucu.com bünyesinde hayata geçen Paya Dayalı Kitle Fonlaması modelinin,
girişimcilerin finansmana erişimlerini hızlandıracağını, ucuzlatacağını ve kolaylaştıracağını
vurguladı. “Unicorn olarak tabir ettiğimiz milyar dolarlık girişimleri ülkemizde daha fazla görmek
istiyorsak çok fazla girişimcimizin finansmana kolay, hızlı ve düşük maliyetli erişmelerini sağlamak
durumundayız” diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:
“Sistemimiz sayesinde yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Bu kapsamda öncü bir rol üstlendiğimizi
biliyoruz ve hem girişimciyi hem de yatırımcıyı koruyan bir model ile çalışıyoruz. Sisteme herkes
kolayca dahil olabiliyor ve karmaşadan uzak bir sistem kullanarak işlem yapabiliyor. Öte yandan
kurduğumuz Reinves Ventures Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 2021 yılı
içerisinde platformumuzda kampanya yapan en az 10 girişime doğrudan nitelikli yatırımcı olarak
yatırım yapacağız. Bunun için 15 milyon TL kaynak ayırdık. Ayrıca Reinves Angels Melek
Yatırımcı Ağı ile de yine bu kampanyalardan melek yatırımcılarımız pay alacak. Bu fonlama
destekleri ile kampanyaların başarısını artırarak girişimlerin ihtiyaç duydukları fonu sağlayacağız.
Girişimcileri bekliyoruz. Hemen başvuru yapabilirler.”
Sistem içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu, MKK, e-devlet ve Takasbank’ın bulunmasının
önemine dikkat çeken Yıldız, “Girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke
ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda MKK, payları
yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması
durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor. Dolayısı ile herkesi
kampanyalardan güvenli bir şekilde pay almaya, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye için
üretime destek olacak bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum” dedi.

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 200 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede
30 projeye 5 milyon TL fon sağladı.
08 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alarak Türkiye’de Paya Dayalı
Kitle Fonlamasını hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu.com, yatırımcı bariyerini 1 TL’ye
düşürdüğü iş modeliyle Türkiye yatırımcı ekosistemine de yeni bir boyut kazandırdı.
fonbulucu.com şemsiyesi altında dört ana platform bulunuyor. Ayrıca bir Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu ve bir Melek Yatırım Ağı da bulunan ana yapı, bu çalışmalarını girişimcilere ve
yatırımcılara ek destekler vererek sürdürüyor. Platform, 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’ projelerini de yürütüyor.
www.fonbulucu.com

