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Abstract:
After the 2008 global crisis technological development has affected many fields as well as finance. The
emergence of the crisis has made it necessary for entrepreneurs to seek alternative financial resources
to provide funds. Besides that known known alternative financing sources such as venture capital and
angel investors, interest in crowdfunding is increasing with the emergence of the FinTech concept. In
this study, taking into account the difficulty of finding funds for entrepreneurs with new ideas and
projects, basic information about funding methods, venture capital, angel investors and crowdfunding
is explained. The laws related to crowdfunding in the world and in Turkey were mentioned, then equity
crowdfunding was examined.After the studies in the literature about equity crowdfunding, its
relationship with equity crowdfunding within the scope of digital finance has been explained. Equity
projects on the Fonbulucu site were analyzed. The projects on the site were examined and it was
determined that they generally, were successful. In Turkey Although it is very new, it is expected that
such investments and projects will increase in the future by addressing the benefits of equity
crowdfunding such as adaptation to the technological age, employment and economic growth.
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Dijital Finans Kapsamında Paya Dayalı Kitle Fonlaması
Özet
2008 global kriz sonrası teknolojik gelişim birçok alanı olduğu gibi finans alanını da etkilemiştir. Krizin
ortaya çıkması girişimcilerin fon sağlamak için alternatif finansal kaynak aramalarını zorunlu hale
getirmiştir. Girişim sermayesi ve melek yatırımcılar gibi bilinen alternatif finansman kaynaklarının
yanısıra, FinTech kavramının ortaya çıkması ile kitle fonlamasına da ilgi artmaktadır. Bu çalışmada yeni
fikir ve projesi olan girişimcilerin fon bulma zorluğunu dikkate alarak fonlama yöntemlerinden, girişim
sermayesi, melek yatırımcılar ve kitle fonlaması hakkında temel bilgiler anlatılmıştır. Dünyada ve
Türkiye’de kitle fonlaması ile ilgili yasalara değinilmiş, ardından paya dayalı kitle fonlaması
incelenmiştir. Paya dayalı kitle fonlaması hakkında literatürde yer alan çalışmalar sonrası dijital finans
kapsamında paya dayalı kitle fonlaması açıklanmıştır. Fonbulucu sitesinde yer alan paya dayalı projeler
analiz edilmiştir. Sitede yer alan projeler incelenmiş ve genel olarak başarılı olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de çok yeni olmakla birlikte paya dayalı kitle fonlamasının teknolojik çağa uyum, istihdam ve
ekonomik büyüme gibi öngörülen faydalar bağlamında bu tür yatırım ve projelerin gelecekte artması
beklenmektedir.
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