
Arkerobox ile kültürel mirası keşfet!
Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu’nun paya dayalı kitle

fonlamasına sunduğu yeni kampanyası “Kültürel mirası keşfet!” sloganı ile yola
çıkan  Arkerobox oldu. 5 yaş ve üzeri çocuklara kültürel miras bilincini yenilikçi

eğitim metotlarıyla uygulamalı bir biçimde kazandırmak üzere geliştirilen
Arkerobox, 8 Kasım itibariyle fonbulucu Invest platformunda çıktığı yatırım

turunda bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirket paylarının %10’unu arz ediyor. 7
Ocak 2022’ye kadar paya daya kitle fonlaması turunu sürdürecek olan girişim
şirketi, 1 milyon 150 bin TL’lik fona ulaşmayı hedefliyor.  Yatırım turunun ilk 1
haftasına özel bir fırsatla, 1.000 TL ve üzeri yatırım yapan yatırımcılar, tutarın

%20'si oranında fazladan pay sahibi oluyor.
08.11.2021, İstanbul
Türkiye'nin SPK lisansıyla faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu,
fonlamaya sunduğu yeni kampanyasıyla bu kez kültürel mirasa destek oluyor. 8 Kasım itibariyle
fonbulucu Invest’te yatırım turuna çıkan Arkerobox, çocukların kültürel mirasımıza karşı
farkındalıklarını artırmak üzere geliştirilen, deneyerek öğrenmeye dayalı arkeoloji setlerini tüm
dünyayla buluşmayı amaçlıyor.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirket paylarının %10’unu arz eden girişim şirketi, 1 milyon
150 bin TL’lik fona ulaşma hedefiyle 7 Ocak 2022’ye kadar yatırım turunda kalacak. Ayrıca,
turun başlama tarihi olan 8 Kasım 2021 saat 10.00 ile 15 Kasım 2021 10.00 arasında, 1.000 TL
ve üzeri yatırım yapan yatırımcılar, tutarın %20'si oranında bedelsiz fazladan pay sahibi olacak.
Ek paylar, MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına
aktarılacak. fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Komitesinin tura katılarak 200 bin TL
yatırım yapma kararı aldığı kampanya, hedeflenen fona belirlenen günden önce ulaşılması
halinde sona erdirilecek.

Deneyerek öğrenmeye dayalı alternatif bir eğitim modeli
Arkerobox, kültürel mirasımızı bir arkeolog gibi keşfettirerek yenilikçi öğrenme modeli sunan bir
arkeoloji seti olarak 2015 yılında 3Durak Dijital Fabrika tarafından geliştirildi. Kültürel mirasa
gereken önemin verilmemesi, kültürel mirasın yıllar içinde tahrip olması, tanıtıcı içeriğin eksikliği
gibi problemleri çözmek amacıyla tasarlanan Arkerobox, 5 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap
eden arkeoloji setleri ile deneyerek öğrenmeye dayalı, uygulamalı ve alternatif bir eğitim modeli
sunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle beraber çocukların oyunları ve öğrenme şekilleri de değişim
gösterdiğinden oyunlaştırılmış bir deneyime dayanan Arkerobox, oyunlarla büyüyen ve öğrenen
bu nesle kültürel mirası fark ettirme ve kültürel mirasın önemini kavratma gibi bir misyon
yüklendiği gibi çocukların fizyolojik gelişimine de destek oluyor.

Arkerobox dahilinde Göbekli Tepe, Nemrut, İstanbul, Efes, Kral Şuppilulluma, Orhun Yazıtları,
Acropolis, Colesseum, Stonehenge ve Tutankhamun Eğitici Kazı Setleri bulunuyor. Arkerobox
setlerinin içinde çekiç, büyüteç, fırça gibi kazı esnasında bir arkeolog için gerekli tüm alet ve
araçların yanı sıra bilgi, genel kültür ve deneyim kartlarıyla da çocukların kazı sonrasında da



eğlenmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde kültürel mirası aktaran yeni ürünlerin geliştirilmesi
ve eğitim müfredatına entegre edilmesi planlanıyor. Arkerobox, Bahçeşehir Üniversitesi
bünyesinde bulunan tasarım ve üretim merkezinden tüm Türkiye’ye ulaştırılabiliyor.

“Kültürel mirasımızı tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz”
Arkerobox’ın Türkiye’de başlayan başarı hikayesini globale açılarak sürdürmeyi arzu ettiklerini
ifade eden Arkerobox Kurucu Ortağı İlker Vardarlı şu açıklamalarda bulundu: “Globalde
büyümemiz büyük bir fırsat yaratacak. Özellikle Amerika pazarında başarıya ulaşmamız maddi
katma değerinin yanı sıra dünya çocuklarına Türkiye’nin kadim kültürel mirasını öğretmek gibi
manevi bir değer oluşturacak. fonbulucu güvencesiyle çıktığımız bu yatırım turu sonucunda elde
edeceğimiz fonla, globalleşme yolculuğumuz başlayacak. 2020 Eylül ayında piyasaya
sunduğumuz Arkerobox, 2021 yıl sonu itibariyle toplamda 15 bin adet satışla kısa zamanda
popüler hale geldi. Elde ettiğimiz ciro, 2020 yılında 115 bin TL iken 2021 yılında 5 katın üzerinde
artışla 630 bin TL olarak gerçekleşti. Bu süreçte global çapta da ilgi uyandırmaya başlayan
Arkerobox’ın 2022 yıl sonunda yurt içi ve yurt dışında 50 bin adetlik satış düzeyine ve yaklaşık 4
katlık bir ciro artışıyla 2,5 milyon TL’lik hacme ulaşacağını öngörüyoruz. Ülke ekonomisini
desteklemek, çocuklarımızın doğru metodolojilerle eğitilmesine katkıda bulunmak ve kültürel
mirasımızın global çaptaki bilinirliğini artırmayı bir değer olarak gören tüm yatırımcılarımızı
https://fnb.lc/arkerobox adresindeki kampanyamıza davet ediyoruz.”

fonbulucu Co-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan ise Arkerobox’ın misyonunu ve çalışmalarını çok
önemli bulduklarını ifade ederek fonbulucu GSYF üzerinden kampanyanın ilk günlerinde
200.000 TL yatırım yapacaklarının altını çizdi. Yurdatapan, bireysel ve kurumsal tüm
yatırımcıları Arkerobox ile kültürel mirası keşfetmeye davet etti.

Arkerobox tanıtım filmi: https://www.youtube.com/watch?v=VuoiUTOf35g

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 320 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.

https://fnb.lc/arkerobox
https://www.youtube.com/watch?v=VuoiUTOf35g


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.

www.fonbulucu.com

http://www.fonbulucu.com

