
Bukytalk Türkiye’nin en hızlı fonlanan
girişimi olarak rekor kırdı!

Türkiye’nin ilk paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu’da 1 Kasım günü
yatırımcı karşısına çıkan BukyTalk, 29 saat 47 dakika 20 saniyede talep ettiği

480.000 TL’lik tutarın tümünü toplayarak kitle fonlamada Türkiye rekoru kırdı. Dil
becerilerini geliştirmek isteyenlere hata yapmaktan korkmadan İngilizce pratiği

yapabilecekleri dijital araçlar sunan girişim şirketi, tura çıktığı andan itibaren çok
hızlı bir yükseliş grafiği göstererek bir gün içerisinde 211 farklı yatırımcıdan

197.355 TL gibi büyük bir yatırım almayı da başarmıştı.
11.11.2021, İstanbul
Türkiye’nin yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu’da 1 Kasım 2021 günü paya dayalı kitle
fonlaması turuna çıkan BukyTalk, tura çıktığı ilk gün 211 farklı yatırımcı tarafından 197.355 TL
fonlanarak 4 Milyon TL değerleme ile talep ettiği 480.000 TL’lik tutara tam olarak 29 saat 47
dakika ve 20 saniye içerisinde ulaştı. Bu süreyle hız rekoru kıran girişim şirketi, %120 ek
fonlamaya izin veren kitle fonlama sisteminde %124,1’lik talep alarak 496.480 TL toplamış oldu.

2018 yılından bu yana 2 binden fazla katılımcıya dijital ortamda İngilizce konuşma pratiği
hizmeti veren BukyTalk’un CEO’su Hasan Can Üretmenoğlu, ‘’Aldığımız bu yatırım ile katılımcı
sayımızı ve ciromuzu arttırmaya yine üstel büyüme şeklinde devam edeceğiz. Aynı zamanda
İngilizce konuşma pratiği konusunda başta Türkiye olmak üzere MENA Bölgesi ve Doğu
Avrupa’da ciddi eksiklikler olduğunu saptadık. Hedef pazarlarımız doğrultusunda globale dair ilk
adımlarımızı 2022 itibariyle atmaya başlayacağız ve kurumsal çözümlerde ses getirecek büyük
projeler ile ilerleyişimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

BukyTalk’u başarılı kampanyası için tebrik eden fonbulucu Co-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan,
“Globaldeki kitle fonlaması platformlarını incelediğimizde kampanyaların 15 dakikada bile
başarıyla tamamlanabildiğini gözlemledik. Platformumuzda bir girişimin yalnızca 29 saatte
hedeflediği yatırımı toplayabilmesi bizim için çok mutluluk ve umut verici. 29 saatte tamamlanan
bir fonlama, dijital girişim yatırımcılığının geldiği noktayı gösteriyor. Gelecekte çok daha kısa
sürelerde girişimleri hedeflediği finansmana eriştirebileceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.

“İngilizce konuşma pratiğinin sosyal medyası olmayı hedefliyoruz’’
BukyTalk’un hizmet süreçlerine ve hedeflerine dair bilgi veren Hasan Can Üretmenoğlu,
‘’BukyTalk olarak şirketimizi sosyal ve eğlenceli bir eğitim platformu olarak konumluyor ve
geliştirdiğimiz araçlarla İngilizceyi kolayca öğrenilebilir hale getiriyoruz. Katılımcılar dilerse
birebir, dilerlerse kendi seviyelerindeki en fazla 4 katılımcının bulunduğu grup seanslarına dahil
olabiliyorlar. Seansta başlayan sosyalleşme sürecini eğlenceli içerik ve paylaşımlarla seans
sonrasında da devam ettirerek öğrenimi daima canlı tutan bir topluluk oluşturuyoruz.
Katılımcıların birbirlerini ekleyebilecekleri, birbirleriyle mesajlaşabilecekleri, yetenek ve ilgi



alanlarına göre kapalı ya da açık gruplar kurabilecekleri bir topluluk ortamı sunmayı amaçlıyor
ve konuşma pratiğinin sosyal medyası olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

BukyTalk CTO’su Emre Baş ise ‘’Katılımcılarımızı çok heyecanlandıracak bir aplikasyon hazırlığı
içerisindeyiz. Kısa zaman içerisinde uygulamaya alacağımız mobil aplikasyonumuz ile
ulaşılabilirliğimizi daha da artıracağımızı öngörüyoruz. Katılımcılarımıza seans ve konuşma
pratiği haricinde uygulamamızı daha fazla kullanabilmeleri için time-killer olarak
konumlandırdığımız internet istemeyen İngilizce oyunlar, alıştırma içerikler ile metro veya
metrobüs gibi toplu ulaşımda da ulaşacağız” açıklaması yaptı.

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 40 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu, kurulduğu
günden bugüne kadar 400 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360
derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa
sürede 43 projeye 13 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.

www.fonbulucu.com

http://www.fonbulucu.com

