
                                 

Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarı 
Mikrosub ticarileşmeye hazır 

Turistik dalıcılar, scuba (tüplü) dalgıçları, serbest dalgıçlar, zıpkın ile balık 
avcılığı dalgıçları için geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarı Mikrosub,  
6 milyon TL finansmana ulaşma hedefiyle yatırım turuna çıktı. Ülkemizin en aktif 

kitle fonlama platformu fonbulucu’da 25 Kasım’a kadar devam edecek turda şirket 
bedelsiz paylar dahil, paylarının %16.2’sini yatırımcılara arz edecek olan girişim, 

dalış bilgisayarları konusunda yurt dışına bağımlı olan ülkemizde bir 
millileştirme hareketi başlatarak yıllık 1,6 milyar dolarlık hacme ulaşan küresel 

pazarın aktörlerinden olmayı amaçlıyor.   

26.09.2022, İstanbul 

Su altı elektroniği konusunda üstün teknolojili ürünler tasarlayıp üretimini sağlamak amacıyla 
2018 yılında kurulan Mikropix firmasının geliştirdiği Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarı 
Mikrosub, fonbulucu platformunda yatırımcılarını arıyor. Dalışı daha konforlu ve güvenli hale 
getirmek, av verimliliğini arttırmak, turistik dalış modları ile ilk defa dalış yapan turistlerin dalış 
sporunu sevmelerini sağlamak ve sualtı elektroniği ürünleriyle ülkemiz dalış ekonomisini 
canlandırmak misyonuyla ticarileşmeye hazırlanan Mikrosub, 6 milyon TL fon talebiyle şirket 
bedelsiz paylar dahil paylarının %16.2’sini arz edecek. Yatırım turu 25 Kasım’a kadar devam 
edecekken, turun başlama tarihi olan 26 Eylül Pazartesi saat 10.00 itibari ile 20 iş günü 
içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verilecek.  

Girişimin kuruluş ve gelişim hikayesi hakkında bilgi veren Mikrosub Kurucu Ortağı Murat Ünal, 
“Mikrosub fikrini uzun yıllardır dalış sporu ile ilgilenen mühendislerden oluşan bir ekiple birlikte 
geliştirdik. Amacımız elektronik tasarım alanındaki bilgi birikimimizi, dalış hobimiz ile 
birleştirmek, bu alanda yeni bir iş modeli ortaya çıkarmak ve yerli bir üreticiyi pazara 
kazandırmaktı. Zira dalış için en önemli ekipmanlardan birisi olan dalış bilgisayarları konusunda 
ülkemiz maalesef yurt dışına bağımlı durumda. Bu kapsamda KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 
Destek Programı ile Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarını tasarlayarak, ülkemizin bağımlı 
olduğu bir alan için millileştirme çalışmasının da ön adımlarını atmış olduk. Yüksek çözünürlüklü 
Amoled ekranı, şık tasarımı, kolay değiştirilebilir renkli kordonları ile dalış ve günlük kullanım 
için ideal olan Mikrosub ürünümüz, konforlu ve güvenli bir dalış için gerekli olan tüm donanımı 
sağlayan patentli bir ürün” ifadelerini kullandı.  

“Dünyada bizim gibi kiralama hizmeti veren dalış bilgisayarı üreticisi yok”  

Dünyada dalış sporlarıyla ilgilenen 27 milyon aktif dalgıç olduğunu belirten Murat Ünal, dünyada 
yılda 2,7 milyon dalış bilgisayarı üretildiğinin altını çizerek yıllık 1,6 milyar dolarlık hacim yaratan 
pazarın %1.2’sine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Satış ve kiralama olmak üzere iki ayrı 
modelle çalışacaklarını aktaran Ünal, “Kiralama modelimizin hedef kitlesi olan turist dalışları, 
her yıl yaklaşık 20 milyon dalış anlamına geliyor. Sadece Antalya'nın Kemer ilçesinde 
pandemiden önce her yıl 100 bin adet turist dalışı yapılmaktaydı. Hedefimiz tüm dünyada, her 
yıl 2 milyon kişiye dalış bilgisayarımızı kiralamak yönünde. Dünyada bu şekilde kiralama hizmeti 
veren hiçbir dalış bilgisayarı üreticisi bulunmadığı için son derece proaktif davranarak hayata 
geçirdiğimiz modelimizle önemli bir katma değer üreteceğiz” dedi.  

Kampanya sayfası: https://fnb.lc/mikrosub 

Kampanya videosu: https://fnb.lc/mikrosub-video 
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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 
girişimi. 

Platforma 2021 yılı itibariyle 2 bin 800’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 53 girişimden 41 tanesi kampanyasını başarıyla 
sonuçlandırarak toplamda 134 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 29 
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 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar 
TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
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