
                                 

 
Fishtech girişimi Mr. Fish Cake’ten  

yeni nesil balık avcılığı deneyimi  
Ar-Ge bazlı özel formüller ile balık yemi üretimi yapan Mr. Fish Cake, hızla 

gelişen fishtech pazarında büyüme adımları atmak üzere yatırımcılarını arıyor. 26 
Eylül itibariyle fonbulucu platformunda paya dayalı kitle fonlaması turuna çıkan 

girişim; amatör ve profesyonel olta balıkçılarına doğal, raf ömrü uzun, çevre 
dostu ürünlerle yüksek verimlilikte balık avcılığı deneyimi sunuyor. Şirket 
paylarının %10’nu yatırımcılara arz ederek 1 milyon 800 bin TL fon toplama 

hedefiyle 25 Kasım’a kadar turda kalacak olan Mr. Fish Cake, ekipman desteği 
ve online tedarik avantajının yanı sıra akıllı harita özelliğine sahip mobil 

uygulama geliştirmesiyle olta balıkçılarına uçtan uca hizmet vermeyi planlıyor.  

27.09.2022, İstanbul 

Denizleri, doğal ve yapay gölleriyle balıkçılık açısından oldukça önemli bir potansiyele sahip 
ülkemizde, farklı balık türlerine uygun Ar-Ge bazlı formüllerle balık avı yemi üretimi yapan Mr. 
Fish Cake, paya dayalı kitle fonlaması turuna çıktı. Olta balıkçılarının en çok tercih ettiği, raf 
ömrü uzun, tedariki kolay, doğal ve çevre dostu ürünlerin üretiminin yanı sıra  pazarlamasını 
da sağlayarak balık avını verimli hale getiren girişim, şirket paylarının %10’nu yatırımcılara 
arz ederek 1 milyon 800 bin TL finansmana ulaşmayı hedefliyor. Ankara Kalkınma Ajansı ve 
fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun toplamda 300 bin TL eş finansman  modeliyle 
yatırım yapma kararı aldığı turun başlama tarihi olan 26 Eylül Pazartesi saat 10.00 itibari ile 
25 iş günü içerisinde EFT veya kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan 
pay veriliyor.  

Verimi artırarak pazarı büyütme hedefinde  

Mr. Fish Cake ürünleri hakkında bilgi veren Mr. Fish Cake Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet 
Mustafa Doğan, “Av balıkçılığı insanlığın en eski faaliyetlerinden biri olarak nitelendirilebilir ve 
okyanuslarda, denizlerde, iç sularda yaşayan canlıların belirli dönemlerde, çeşitli tekniklerle 
yakalanmasını kapsar. Mr. Fish Cake yemleri; sportif amatör olta balıkçılarının kolaylıkla ve 
yüksek verimlilikle balık yakalamaları için uzun yıllara dayalı deneyim ve Ar-Ge faaliyetleri 
sonucu üretilmiştir. Ürünlerimiz tatlı ve tuzlu sularda balıkların duyargalarına göre özel formüller 
ile geliştirilmiş olup, farklı renklerde çekici kokulara sahiptir. Çocuk, genç yaşlı, kadın, erkek 
herkesin rahatlıkla kancalara takabileceği doğal temelli yemlerimizin  atık madde üretimi ise son 
derece sınırlıdır. Mr. Fish Cake olarak öncelikli hedefimiz, su avı ürünlerimiz ile kıyıdan ve 
teknelerden balık tutulmasını kolaylaştırmaktır” dedi.   

Kendi formül ve üretim tesislerine sahip olan Mr. Fish Cake, amatör ve profesyonel olta 
balıkçılığının hızla ilerleyen teknolojiye adaptasyonunu sağlamak yönünde de çalışmalarını 
sürdürüyor. Girişim şirketinin geliştirme aşamasında olduğu akıllı harita entegrasyonlu mobil 
uygulama; balıkçıların yeni ve güncel balık avlama noktalarını bulmalarına, diğer balıkçıların 
hangi yemi kullanarak nerede balık yakaladığını görmelerine ve doğru ekipman edinmelerine 
destek olarak  av verimliliğini optimize edecek. 2023 yılı ikinci yarısından sonra da ihracat 
pazarlarında başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere aktif olacak. 

Kampanya sayfası: http://fnb.lc/mrfishcake 

Basın bülteni 
Bilgi için: 
Contactplus+ İletişim 
Hizmetleri 
Dilek Keçeci 
dilkek@contactplus.com.tr 
Tel : 212 229 76 26 

Faks: 212 229 95 25 

http://fnb.lc/mrfishcake


                                 
Kampanya videosu: https://fnb.lc/mrfishcake-video 

 

fonbulucu Platformları Hakkında: 

fonbulucu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak “paya dayalı 
kitle fonlaması” alanında ilk kez faaliyete geçen ve Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık 
ekosistemini geliştirmek, sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan bir finans teknolojileri 
girişimi. 

Platforma 2021 yılı itibariyle 2 bin 800’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 53 girişimden 41 tanesi kampanyasını başarıyla 
sonuçlandırarak toplamda 134 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 29 
binden fazla kişi üye oldu ve dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı. 

fonbulucu’nun kurmuş olduğu yenilikçi ve kapsayıcı yatırım ekosisteminin önemli bileşenleri olan 
“girişim sermayesi yatırım fonu” ve “melek yatırımcı ağı” da hızla gelişmeye devam ediyor. 
fonbulucu bünyesindeki “Reinves Melek Yatırımcı Ağı”, kuruluşunun akabinde yaklaşık 1 yıl içinde 
400’ün üzerinde başvuru aldı. Melek yatırımcılık konusunda yaptığı bilgilendirici çalışmalarla 
ülkemizde girişim yatırımcılığına ilişkin farkındalığın artmasına da önemli destekler sunan 
fonbulucu, şu an 3 farklı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da yönetiyor.  

Melek yatırımcılar, paya dayalı kitle fonlama platformu ve girişim sermayesi yatırım fonu ile 
girişimlere desteğini paydaşları ile büyüten fonbulucu, girişimcilik odağında butik çalışmalar 
yürütecek bir yatırım bankası kurmak hedefiyle de çalışıyor. Fikir aşamasından girişimlerin 
ölçeklenmesine kadar ihtiyaç duydukları finansman aşamalarında tüm bileşenleri ile girişimlere 
çözümler sunan fonbulucu, başarılı girişimlerin halka arzına kadar olan finansman ihtiyaçlarını 
karşılamak için de tüm birimleri ile hizmet veriyor.  

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlaması alanında hayata geçirdiği yeniliklerin yanı sıra 
“Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması’ ile ilgili çalışmalarını da büyük ölçüde tamamlamış 
durumda. Bu sayede üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren daha fazla girişim finansmana 
erişim sağlayabilecek. 

fonbulucu bu çoklu yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar 
TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
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