
İHA Operasyonları İçin
Bilgi ve Teknoloji üreten

Seyir Defteri 4.5 milyon TL Hedefiyle Yatırım
Turunda

İnsansız Hava Araçlarının emniyetli, yasal ve etkin operasyonlarda
kullanılabilmesi için teknoloji üreten girişim şirketi Mavi Kanatlar, Seyir Defteri
projesiyle kitle fonlaması turunda. İnsansız Hava Aracı (İHA) işleticisi kişi ve

kuruluşlara uçuş deneyimlerini ve kabiliyetlerini analitik verilere dayalı olarak
geliştirebilecekleri bir yazılım sunan Seyir Defteri, fonbulucu platformundaki

yatırım turu sonunda 4.500.000 TL fona ulaşarak yurt dışındaki havacılık
otoriteleri gereksinimlerine uyarlanmayı ve globalleşmeyi hedefliyor. Ankara

Kalkınma Ajansı, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve çok sayıda melek
yatırımcının toplamda 3 Milyon TL’ye yakın ön taahhütle katılım kararı aldığı tur,

08.04.2022’ye kadar devam edecek.
07.02.2022, İstanbul

Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslıyla faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle
fonlama platformu fonbulucu, İnsansız Hava Aracı (İHA) operasyonlarını mükemmelleştirmek
üzere uluslararası standartlarda geliştirilen bir yazılım çözümü olan Seyir Defteri’ni yatırımcılarla
buluşturdu. Mavi Kanatlar şirketinin ana ürünü olan Seyir Defteri, “eğitim ve yetkilendirme”
kabiliyetleri ile “İHA operasyon” kabiliyetlerinin en etkin biçimde yönetilebilmesini sağlayan
yazılım çözümüne “harita entegrasyonu”, “uçuş veri analizi entegrasyonu”, “meteoroloji analizi
entegrasyonu” kabiliyetlerini de ekleyerek İHA sektörüne marjinal fayda yaratıyor.

Hızlı biçimde ticarileştirmek, geliştirme faaliyetleri ve satış-satış sonrası hizmetleri yönetecek
organizasyonun kurulumu için ihtiyaç duyulan kaynağı paya dayalı kitle fonlaması ile elde etmek
üzere yatırım turuna çıkan proje ile tur sonunda 4.500.000 TL fona ulaşılması hedefleniyor.
Ankara Kalkınma Ajansı, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, nitelikli ve nitelikli olmayan
yatırımcıların toplamda 3 Milyon TL’ye yakın yatırım kararı aldığı turun başlama tarihi olan 7
Şubat Pazartesi saat 10.00 itibariyle 7 gün içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan
yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay veriliyor.

Seyir Defteri Türkiye’de insansız havacılığın gelişimi için kritik bir noktada

İHA sektörde yer alan tüm kişi ve kuruluşlar için fayda sağlamayı amaçlayan Seyir Defteri ürün
ailesinin Türkiye'de insansız havacılığın gelişimi için kritik bir rolü bulunuyor. Seyir Defteri
kullanıcıları, kişisel ve kurumsal uçuş deneyimlerini ve kabiliyetlerini gerçek verilere dayalı
olarak kanıtlayabilecekleri için ticari gelirlerini ve bilinirliklerini artırabiliyor. Tasarım, üretim, satış,
bakım-onarım yapan firmalar, kullanıcılarının kullanım deneyimlerine yönelik gerçek verileri
kullanarak müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini hızla ve yüksek düzeyde karşılayabiliyor. İHA
operasyonu yapan kişiler ve kuruluşlar, hava araçları ve ekipman limitasyonları, yasa ve emniyet
kuralları içerisinde uçuş yaptıklarını kanıtlayarak riskleri minimize ederek, havacılıkta oldukça



pahalı olan ve yine yasal olarak zorunlu olan sigorta poliçelerinin maliyetlerini Seyir Defteri ile
düşürebiliyor.

“Ürünümüz İHA teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörler için altın değerindeki verileri
ticari değere dönüştürüyor “

Seyir Defteri ürün ailesi hakkında bilgi veren MaviKanatlar şirketinin kurucusu ve genel müdürü
Serhat Gümüş, “2021 yılında 26 milyar dolar hacim yaratan ve 2026 yılında 41 milyar dolarlık
hacme ulaşması öngörülen İHA sektöründe en büyük payı %80 ile operasyonlar oluşturuyor.
Operasyon konseptleri ve İHA'ların farklı sektörlerde kullanımı için en fazla ihtiyaç duyulan
kaynak olarak günümüzün petrolü olarak adlandırılan nitelikli veri ve bilgi öne çıkıyor. Seyir
Defteri projesi, sektörde faaliyet gösteren tüm tarafları kapsayan, müşterilerinin/kullanıcılarının
yasalara uyum gösterimi, emniyetli uçuş ve etkin operasyon gereklerini kolay ve hızlı biçimde
karşılamalarını sağlayan alt yapı ve hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda tarım, güvenlik,
sigortacılık, enerji, eğitim gibi İHA teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörler için altın değerindeki
verileri ticari değere dönüştürüyor. Ürünümüzü ticarileşmesinin ardından ilk olarak Türkiye'de
550.000 amatör ve ticari pilot ile sayısı 100'e ulaşan İHA Eğitim ve İHA Operasyon şirketlerine
sunacağız. fonbulucu platformunda çıktığımız yatırım turu sonunda elde edeceğimiz kaynak ile
ürünümüzün ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Avustralya havacılık otoriteleri gereksinimlerine
göre uyarlayarak  2023 yılı sonuna kadar yurt dışına satışını planlamaktayız” dedi.

Yatırım turunu değerlendiren fonbulucu Co-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan ise, “Seyir Defteri,
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde benzerleri bulunan ama
halihazırda Türkiye’de benzeri bulunmayan entegre bir ürün ailesi. Proje, yetkin bir ekiple
insansız havacılığın gelişmiş olduğu ülkelerdeki muadil projeler incelenerek tasarlanmış ve son
derece kapsamlı bir hizmet ortaya çıkmış. fonbulucu olarak Seyir Defteri’nin yerel ve global
çapta yaratacağı katma değere inancımız sonsuz. İHA sektörünün geleceğine ortak olmak
isteyen yatırımcılarımızı yatırım turumuza bekliyoruz” 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 1200’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Yatırım
turuna çıkmaya hak kazanan 24 girişimden, 19 tanesi kampanyasını başarıyla sonuçlandırarak
toplamda 36 milyon TL’nin üzerinde fon topladı. Sisteme bugüne kadar 13.700 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

https://fonbulucu.com/

