
SeraCell, paya dayalı kitle fonlaması turunda
Akıllı tarım uygulamaları ile

daha verimli bir gelecek
Kablosuz ve uzun pil ömrüne sahip sensörler aracılığı ile seradaki toprak, hava

gibi parametreleri takip ederek otomatik gübreleme, otomatik zirai reçete ve
otomatik hastalık tespiti önerilerinde bulunan akıllı sera sitemi SeraCell,

fonbulucu güvencesiyle kitle fonlaması turuna çıktı. Otomasyon alt yapısıyla
tarım alanlarımızın verimliliğini artırmak, çiftçilerimize yansıyan maliyetleri

azaltmak, bilinçli zirai üretimi desteklemek için çalışan SeraCell, 27 Mayıs 2022’ye
kadar paya dayalı kitle fonlama turunda kalarak 1,5 milyon TL fon hedefiyle şirket

paylarının %8’ini bireysel ve kurumsal yatırımcılara arz ediyor.
28.03.2022, İstanbul

İnsan nüfusunun 2050 yılında 9.5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Nüfus yoğunluğundaki bu
önlenemeyen hız; gıda ihtiyacını artırıyor, şehirleri büyüterek tarım bölgelerini azaltıyor ve iklim
değişikliği sebebiyle su kaynaklarımız da sınırlanmasıyla arazilerimizi verimsizleştiriyor. Bu
durum geleneksel tarımın sürdürülebilirliğini tehdit ederken, tarım alanlarındaki doğal
kaynaklarımızın korunmasını sağlamak adına ileri tarım teknolojilerin kullanımını giderek daha
kritik hale getiriyor. Bu konuda geliştiren projeler ve atılan adımlar da istihdam, ihracat ve ulusal
gelire yaptığı katkı ile ülkemizin en önemli sektörlerinden tarıma can suyu oluyor. Akıllı sera
sistemi projesiyle tarım alanlarımızın verimliliğini artırmak, çiftçilerimize yansıyan maliyetleri
azaltmak, bilinçli zirai üretimi desteklemek sorumluluğuyla çalışan SeraCell, tam da bu noktada
harekete geçerek paya dayalı kitle fonlama turunu başlattı ve dünyanın geleceğini teminat altına
almayı amaçlayan yatırımcılarla buluştu.

Seradaki sensörler aracılığıyla sulama, gübreleme, havalandırma sistemlerinin mobil uygulama
üzerinden kontrolünü sağlayan SeraCell, 27 Mayıs’a kadar Türkiye’nin en büyük kitle fonlaması
platformu fonbulucu’da turda kalarak şirket paylarının %8’ini yatırımcılara arz edecek. Girişim,
tur sonunda hedeflediği 1,5 milyon TL fon ile altyapısını geliştirecek, daha fazla tarım alanı ile
çiftçiye ulaşacak ve global pazara açılacak. Ankara Kalkınma Ajansı ve fonbulucu Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu’nun eş finansman modeliyle 200 bin TL yatırım kararı aldığı yatırım
turunun başlama tarihi olan 28 Mart Pazartesi 10.00 itibari ile 10 iş günü içerisinde EFT veya
kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan pay verilecek.

“Çiftçilerimize sunduğumuz yapay zeka destekli hizmetimizi geliştirmeye, hem ülkemizde
hem de global pazarlarda büyümeye devam edeceğiz”

SeraCell’in kuruluş süreci ve hizmet içeriği hakkında bilgi veren SeraCell Kurucu Ortağı Ahmet
Ali Kıvrak, “Biz 2020 yılında ülkemizin örtü altı tarım teknolojileri sektöründeki eksikliklerini
görerek Muğla ilinin Fethiye ilçesinde bu alanda ülkemiz ve üreticilerimiz adına hizmet vermeye
başladık. İlk olarak 2020 yılında SeraCell markası altında sıcaklık takip sistemi cihazını
geliştirdik ve test çalışmalarına başladık. Başarılı test çalışmalarımız sonucunda 2021 yılında ilk
kez üreticilerimizle buluştuk ve cihazlarımızı onların kullanımına sunduk. 2021 – 2022 yıllarında
ise aynı alanda TÜBİTAK tarafından desteklenen Serada bitki takibi yapan ve verimi artıran



uçtan uca modüler akıllı tarım uygulamasını geliştirmeye başladık. SeraCell akıllı sera
sistemimiz; kablosuz ve uzun pil ömrüne sahip sensörler aracılığı ile seradaki toprak, hava
parametreleri gibi değerleri takip ederek otomatik gübreleme, otomatik zirai reçete ve otomatik
hastalık tespiti önerilerinde bulunuyor. Böylece zamanında hastalık tespiti yaparak ve gerekli
sulama, gübreleme tavsiyesinde bulunularak maliyetleri azaltıyor, verim kaybını önlüyor ve
toprağın kimyasal bakımından daha az kirlenmesini sağlıyor. Yatırım turuyla hedeflediğimiz fona
ulaştığımız taktirde, çiftçilerimize sunduğumuz yapay zeka destekli hizmetimizi geliştirmeye,
hem ülkemizde hem de global pazarlarda SeraCell ailesini büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Yatırım turu hakkında konuşan fonbulucu kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız ise “SeraCell, örtü
altı tarım teknolojileri alanındaki AR-GE çalışmaları ile bilinen, üreticilerimize daima daha kaliteli
hizmetler sunmak için günbegün gelişen bir girişim. Ülke ekonomilerinin lokomotifi olan tarımsal
üretimi ileri teknolojilerle buluşturarak geleceği kucaklayan bir iş yapıyor. Küçük bir çiftçiden,
büyük kurumsal sera şirketlerine kadar geniş bir profile, her bütçeye uygun modüler çözümler
üreten SeraCell’in önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz. Bireysel ya da kurumsal tüm
yatırıcılarımızı fonbulucu güvencesiyle SeraCell’e ortak olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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 1600’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Yatırım
turuna çıkmaya hak kazanan 28 girişimden, 22 tanesi kampanyasını başarıyla sonuçlandırarak,
platformumuzda toplamda 48 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar
16.500 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 4’lü yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023
sonuna kadar ise 1 milyar TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor.

https://fonbulucu.com
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