
 

                                  

 

Teknoloji girişimi Amazoi Tech’den 
 büyük adım 

 
Sanal gerçeklik teknolojisi ile geleceğin simülasyon çözümlerini inşa etme 

vizyonuyla çalışan Amazoi Tech girişimi, uluslararası inşaat sektörünün referans 
dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından hazırlanan “Dünyanın En 

Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 50. sıraya yükselen Limak Şirketler 
Grubu ile iş birliği protokolü imzaladı. Amazoi Tech 2022 yılında da Türkiye’nin en 
aktif kitle fonlama platformu fonbulucu’da çıktığı yatırım turunda 312 dakika gibi 

rekor bir sürede 2,17 milyon TL fonlanarak hızlı büyüme sinyalini vermişti.  

 
Geçtiğimiz yıl ülkemizin ilk kitle fonlama platformu fonbulucu’da yürüttüğü başarılı kampanya ile 
sadece 312 dakikada hedefinin üzerinde fonlanan Ankara merkezli girişim Amazoi Tech, 9 farklı 
sektörde faaliyet gösteren ve ENR 250 listesinde 50.sırada yer alan Limak Şirketler Grubu ile 
saha pilot çalışması protokolü imzaladı.  

Limak ile yapılan bir POC çalışması Ocak 2023’te Limak’ın en büyük şantiyesinde 
gerçekleştirilmişti. 50 kişinin katıldığı POC (Proof of Concept) çalışması sonuç raporuyla 
çözümleri onaylanan Amazoi Tech’in ürünleri, Limak bünyesinde geliştirilebilir, yurt içi ve yurt dışı 
şantiyelerde kullanılabilir olarak değerlendirilmişti.  

Ülkemizin en geniş yazılım kütüphanesine sahip  

VR, PC ve mobil cihazlara eş zamanlı entegre olan veri tabanları sayesinde takip edilebilir, test 
versiyonu sayesinde ölçülebilir simülasyon ve dijital uygulamalar sunan Amazoi Tech, teknolojisi 
ve deneyimli kurucularıyla pazarda büyük dikkat çekiyor. 10 yılın üzerinde profesyonel iş 
deneyimine sahip Yazılım Mühendisi Zehra Yaşar ve Makine Mühendisi Eren Yaşar tarafından 
kurulan Amazoi Tech, VR pazarının Udemy’si olmayı hedefliyor. 

Sektörel iş ortaklıklarına ve sektörel yatırımlara öncelik veren Amazoi Tech, VR destekli iş 
güvenliği teknik eğitim paketlerinde şimdiden ülkemizin en geniş yazılım kütüphanesine sahip 
durumda.  Planladığı sektörel yatırımlar ile %100 doğrulanmış dijital çözümleri geniş bir pazara 
hızla entegre etmeyi planlayan girişim, ürünleşen çözümleri ile dikeyde yüksek hacimli büyüme 
potansiyeline sahip görünüyor. 2023 yılında sahip olduğu simülasyon havuzunu sektörel iş başı 
eğitimleri ile genişletme vizyonunda olan Amazoi Tech, aynı zamanda çözümlerin içerisine 
sektörel ürünleri yerleştirebiliyor. Girişim, birçok endüstriyel ekipman üreticisi için son kullanıcıya 
ulaşmanın son derece önemli olduğu günümüz ihtiyaçlarına cevaben, ilerleyen yıllarda hayata 
geçirilmek üzere simülasyon paketlerinde kullanılan ekipmanların platform üzerinden satışını da 
planlıyor.  

Hedefte pazar liderliği var 

İmzalanan yatırım protokolü hakkında konuşan Amazoi Tech Kurucu Ortağı Eren Yaşar, “Startup 
kültüründe çalışma motivasyonuna sahip dinamik bir ekiple, çözümleri doğrulanmış bir şekilde 
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pazara açılmış durumdayız. Hali hazırda her yıl iki katı ve üzeri oranında iş hacmini artıran bir 
girişim şirketi olarak portföyümüze farklı çözümler entegre ederek ve sektörel iş ortaklıkları 
kurarak pazar liderliğine oynayacağız. Aldığımız bu önemli yatırımın hedeflerimiz doğrultusunda 
büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bizi pek çok segmentte destekleyen Limak’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyor, güvene dayalı bu iş birliğinin güzel sonuçlarını hep birlikte yaşamayı 
umut ediyoruz” dedi. 

 

fonbulucu girişimlerinden birini yakın zamanda unicorn olarak görmeyi arzu ediyoruz 

fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız ise “Amazoi Tech, platformumuzda 2022 yılında 
çıktığı yatırım turunda hedeflenen ve ek olarak bildirilen tüm fonlamayı rekor bir yatırımcı sayısı 
ile 312 dakikada tamamlayarak 2,17 milyon TL yatırım almıştı. Aynı yıl ülkemizde katıldığı 
fuarlardan pek çok ödülle dönen Amazoi Tech’e inancımız başından beri çok büyüktü. 
Önümüzdeki dönemde Amazoi‘nin sahip olduğu iş modeline çok daha fazla ihtiyaç duyulacak. 
fonbulucu olarak inşallah yakın bir zamanda girişimlerimizden birini unicorn olarak görmek 
istiyoruz. İmzalanan protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, girişim şirketimizi bu 
yeni başarısından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 
 

 

fonbulucu 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 3.700’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 68 girişimden 56 tanesi kampanyasını 
başarıyla sonuçlandırarak toplamda 245 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne 
kadar 43 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 yılı sonunda 150 



 

                                  

milyon TL hedefini aşarak 230 milyon TL'den fazla fona ulaştı. Şirket, 2023 sonuna kadar ise 1 
milyar TL finansman hacmi hedefi için çalışmaya devam ediyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
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