
 

                                  

3D Yazıcı teknolojileri girişimi Co Print, globalde 
büyümek için 10 milyon TL hedefle yatırım turunda! 

 

Geçtiğimiz yıl ABD merkezli Kickstarter’daki kitle fonlaması kampanyasında 30 
günde 64 farklı ülkeye 200 bin dolar değerinde rekor satış yapan Co Print girişimi, 

fonbulucu platformunda ikinci kez yatırım turuna çıktı. Kickstarter'in seçili 
projelere verdiği ''Project We Love'' rozetini alan ilk Türk girişimi olan Co Print, 3D 

yazıcı teknolojileri geliştiriyor. Bu turda 10 milyon TL fona ulaşmayı hedefleyen 
girişim, 2022 yılında dünyanın en büyük donanım sitelerinden Tom's Hardware’in 

verdiği İnovasyon Ödülü’nü 3D yazıcı alanında kazanmıştı. Girişim şirketi 2023 
yılında Kickstarter  üzerinden minimum 400 bin dolarlık yeni bir kampanya 

yürüterek yeni ürünü Co Print Lite’ı global pazara sunacak. Şirket devamında 3D 
yazıcı projesini hayata geçirerek 2024 yılından itibaren bütün 3D yazıcı sektörünü 

hedefleyebilecek. 
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ABD merkezli Kickstarter'in seçili projelere verdiği ''Project We Love'' rozetini alan ilk Türk girişimi 
Co Print, kitle fonlama platformu fonbulucu’da ikinci kez yatırım turuna çıktı. Geçen yıl 
gerçekleşen ilk yatırım turunda 1.587 yatırımcıdan 3 milyon TL yatırım alarak o dönemin kitle 
fonlaması rekorunu kıran girişim, bu kez şirket paylarının %11’inin arzıyla 10 milyon TL fon 
hedefliyor. 2 Şubat 2023’e kadar devem edecek tur Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, 
fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve birçok melek yatırımcıdan yaklaşık 1.5 milyon TL 
yatırımla başlayacak. Ayrıca Baykar firması Co Print’e teknik ve üretim danışmanlığı sağlayacak. 

Değerleme 91 milyon TL’ye ulaşacak 

Girişim şirketi bu turda sermaye yedeklerinde bulunan 1 milyon TL’yi sermayesine ilave ederek 
ilk tura katılan 1.587 yatırımcıya %33 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Bu sayede mevcut 
yatırımcılar sermaye artırım nedeniyle oluşan seyrelmeden etkilenmeyecek. Co Print, ikinci 
yatırım turunda alabileceği en fazla yatırım tutarı olan 12 milyon TL fonu toplaması halinde yeni 
sermayesini 16 milyon TL’ye çıkarmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Co Print’in 
değerlemesi 91 milyon TL’ye ulaşacak. 

Öte yandan bu yatırım turunda şirkete ilk kez yatırım yapan yatırımcılara, kampanyaya ilk 10 günü 
içinde katılmaları halinde ve ilk yatırımcıların ilk 3 gün içerisinde yatırım yapmaları durumunda 
bedelsiz paylar dağıtacak. Girişim şirketi alınacak ilk global yatırımda satılan payın %50'sine denk 
gelecek şekilde, birinci ve ikinci  yatırım turuna katılan tüm yatırımcılara öncelikli exit imkanı 
sunacak. 

Satışlarının yüksek çoğunluğu ihracat olarak gerçekleşti 

Co Print, geçtiğimiz yıl tamamlanan Kickstarter kampanyasında 30 günde 64 farklı ülkeye 400 
adet ve 200 bin dolar değerinde ön satış gerçekleştirmişti. Devamında gerçekleştirdiği yüksek 
çoğunluğu ihracat olan satışlarının sonunda bir yıl dolmadan, üç farklı ürünle dünyanın dört bir 
yanında 600’den fazla müşteriye ulaştı. fonbulucu’da 2021 Aralık’ta çıktığı yatırım turunun 
ardından üretim ve iş geliştirme alanlarında ekibini güçlendiren Co Print, geliştirdiği ürünü ile başta 
Tom's Hardware’in verdiği İnovasyon Ödülü olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödül aldı. 
Şirket bu turun ardından 3D yazıcı sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirerek AR-GE 
çalışmalarını hızlandırdığı yeni ürünlerini piyasaya sunacak.  
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Yeni ürününü 400 bin dolarlık global kampanyayla pazara sunacak 

Yatırım turu sonrası hedefleri hakkında konuşan Co Print Kurucu Ortağı Fatih Kazım Duymaz, 
“fonbulucu platformunda çıktığımız bu ikinci yatırım turunda başarılı olmamız halinde 2023’ün 
ikinci çeyreğinde Co Print Lite ürünümüzü Kickstarter platformu üzerinden minimum 400 bin 
dolarlık bir kampanyayla global pazara sunacağız. Ardından Co Print ürünümüz için halihazırda 
geliştirmekte olduğumuz global bayilik ve distribütörlük ağımız üzerinden pazarda hızla büyüme 
sağlayacağız. 2023’ün üçüncü çeyreğine ulaştığımızda ise en başından beri hedefimiz olan Co 
Print 3D yazıcı projemizi desteklerinden gurur duyduğumuz Baykar firmasının danışmanlığıyla 
2023 yılında bitirerek yıl sonunda seri üretimini ve lansmanını planlamayı hedefliyoruz. Tüm 
bunları yaparak 3D yazıcı sektöründe Türkiye’yi ve Co Print’i en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.  

Kampanya sayfası: https://fnb.lc/coprint2 

Kampanya videosu: https://fnb.lc/coprint2-video 

 

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 3.500’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. 
Platformda yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 64 girişimden 54 tanesi kampanyasını 
başarıyla sonuçlandırarak toplamda 210 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne 
kadar 40 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 yı l 
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 bitmeden 150 
milyon TL hedefine ulaşırken, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar TL finansman hacmi hedefi için 
çalışmaya devam ediyor. 

https://invest.fonbulucu.com 
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