
 

                                  

 
fonbulucu’nun desteklediği ESTU Solar Team, 

Teknofest’i başarıyla tamamladı 
Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslıyla faaliyete geçen ilk paya 
dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTU) 

Solar Team tarafından bu yıl üretilen Phantom isimli yeni elektrikli araca sponsor 
oldu. 19-24 Temmuz tarihleri arasında İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşen 

Teknofest Efficiency Challenge yarışına ‘Phantom’ isimli elektrikli aracıyla katılan 
ESTU Solar Team, bütün turları tamamlayarak yarışmayı 6’ncı sırada bitirdi. 

 

28.07.2022, İstanbul 

Türkiye’nin ilk paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu, gençlere destek olmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda 19-24 Temmuz’da İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleşen Teknofest Efficiency 
Challenge yarışmasına katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTU) Solar Team’e destek veren 
fonbulucu, takımın sponsoru oldu. Yarışmada 64 takım arasından 6’ncı olan ESTU Solar Team, 
30 turun hepsini tamamlayan üç takımdan da biri oldu. 

30 turun hepsini tamamladı 

Paya dayalı kitle fonlanmasında rekorlar kıran girişim EVbee Elektrikli Araç Mobil Şarj 
Sistemleri’nin doğrudan desteklediği, Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik’in de danışmanlığını yaptığı ve 
15 kişiden oluşan ESTU Solar Team’in bu yıl ürettiği Phantom isimli yeni elektrikli aracına, 
fonbulucu destek verdi. ESTU Solar Team ekibi, zorlu teknik kontrolleri başarıyla geçerek 19-24 
Temmuz tarihleri arasında İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen Teknofest Efficiency 
Challenge yarışmasına katılmaya hak kazandı ve Phantom birçok başarıya imza attı. Yarışta 30 
turun hepsini tamamlayabilen üç takımdan biri olan ESTU Solar Team, ilk kez yarıştığı ‘Teknofest 
Efficiency Challenge’ yarışmasını 64 takım arasından 6’ncı olarak tamamladı. 

Geçmişinde başarılar olan bir takım 

Geçmiş yıllarda Türkiye şampiyonluğu ve Sasol Solar Challenge yarışlarında dünya ikinciliği 
bulunan takımın, yeni üyeleriyle birlikte katıldığı Efficiency Challenge (TÜBİTAK) yarışmasında 
da en başarılı takımlar arasında yerini aldı.

 

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 2 bin 400’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 37 girişimden 32 tanesi kampanyasını başarıyla 
sonuçlandırarak toplamda 87 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 24 
binden fazla 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 dörtlü yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 
sonuna kadar ise 1 milyar TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 

Basın bülteni 
Bilgi için: 
Contactplus+ İletişim Hizmetleri 
Abdurrahman Erenler 
abdurrahmane@contactplus.com.tr 
Tel : 212 229 76 26 
Faks: 212 229 95 25 
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