
                                 

  
Türkiye kitle fonlaması sisteminde bir ilk! 

Fernvaille Oyun Teknolojileri A.Ş.’den 
yatırımcılarına kısmi “exit” fırsatı 

Geçtiğimiz yıl kitle fonlama platformu fonbulucu üzerinde düzenlediği kampanya ile 932  
bin TL fonlanan Fernvaille Oyun Teknolojileri A.Ş, yatırımcılarına kısmi “exit” fırsatı 

sunduğunu duyurdu.  

09.06.2022, İstanbul 

Ülkemizin en büyük  kitle fonlama platformu fonbulucu aracılığıyla 2021 yılında çıktığı yatırım turu 
sonucunda 544 yatırımcıdan 932 bin TL fon toplayan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken 
Fernvaille Oyun Teknolojileri A.Ş., Türkiye paya kitle fonlaması sisteminde bir ilki hayata geçiriyor.  

Fernvaille Oyun Teknolojileri A.Ş.'ye yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının, şirketin 544 
yatırımcısının sahip olduğu payları piyasa değerlerinin 5 katı ödeyerek satın alma talebiyle; 
girişimci şirket yatırımcılarına kısmi exit (paylarını satma) ortamı sundu. Bu sayede Türkiye’nin 
yeni yatırım aracı “kitle fonlaması”, birçok yatırım aracının sağlayamadığı avantajı sağlayarak, 
yatırımcılara büyük kazanç elde etme imkanı sunduğunu kanıtlamış oldu.  

Kısmi exit’in hayata geçirilmesiyle, yatırımcılar paylarının tamamını veya bir kısmını 5 katı değerle 
ilgili yatırımcıya satma fırsatı bulurken, oyun şirketi de 5 katı değerlemeye ulaşacak. Ödeme ve 
devir işlemleri 13-17 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bildirimler 17 Haziran 2022 saat 
17:00’de sona erecek. 

Fernvaille Oyun Teknolojileri A.Ş.; benzersiz kurgusu ve hikayesi ile oyun dünyasının 
popülerlerinden Battle Royale türündeki Fernvaille projesiyle, 2021 yılında çıktığı yatırım turunda 
hedeflenen ve ek olarak bildirilen tüm fonlamayı başarmıştı. Girişim, o dönemde iki rekor birden 
kırarak 600 yatırımcıdan %222 oranında ön yatırım talebi toplamış, 516 bin TL değerinde arz 
edilen %8,4 şirket payına karşılık ödeme yapan yatırımcıların toplam talep tutarı 954 bin TL 
olmuştu. Bildirilen ön talebin %36'sı nitelikli/kurumsal yatırımcılardan gelmişti.  

 

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 
girişimidir. 

Platforma 2021 yılı itibariyle 2200’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Yatırım 
turuna çıkmaya hak kazanan 34 girişimden, 29 tanesi kampanyasını başarıyla sonuçlandırarak, 
platformumuzda toplamda 75 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 22.000 
kişi üye oldu ve dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı. 

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlama platformu, melek yatırım ağı, girişim sermayesi yatırım fonu 
ve eğitim şirketi ile birlikte kurduğu 4’lü yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna 
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kadar ise 1 milyar TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 
https://invest.fonbulucu.com 
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