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Genel Özet 
Bridgesoft, yüksek teknoloji entegrasyonu ile operasyonel verimliliği odağına alarak agri-tech 

projeleri ve ürünleri geliştirmek amacıyla kurulan bir girişimdir. Ekim 2020 yılında TÜBİRAK 1512 Bigg 
programı kapsamında hibe desteği ile “Bridgesoft Arge Yazılım Ve Tarım Makineleri LTD ŞTİ” ünvanı 
ile kurulmuştur. Ardından ilk melek yatırımı sonrasında nevi değişikliğine gidilip anonim şirkete 
dönüşülmüştür. 

İşbu “İş Planı” dökümanı, Bridgesoft’un kurumsal stratejilerini ve Smart SprayeX projesini 

detaylandırma amacıyla oluşturulmuştur. 

Bridgesoft, bir teknoloji girişimi olarak, çeşitli sektörlerdeki üretim enstrümanlarının verimliliğini 
artırırken zararlı çevre etkisini minimuma indiren inovatif ürünler geliştirmeyi misyon edinmiştir. Bu 

doğrultuda geliştirmekte olduğu Smart SprayeX projesi, tarım da dijitalleşmeyi kullanıcı alışkanlıklarını 
değiştirmeden verim ve çevre etkilerini iyileştirmek üzerine son teknoloji ve kullanıcı odaklı tasarımlar 
içermektedir. 

Smart SprayeX hakkında detaylı ürün açıklamasına, pazar ve gelir modeline işbu dökümanda yer 
verilmektedir. 

Bridgesoft, kuruluşundan itibaren sürekli büyüme ve gelişme odaklı hamleler ile bilinirliliğini artırıp 
sektör paydaşları, stratejik kontaklar ve yatırımcılar gibi önemli temaslarda aktif rol almıştır. 

Bir senelik süreçte bu noktada elde edilen başarıları özetleyecek olursak; 

• Bridgesoft, 2020 Kasım ayında TÜBİTAK 1512 desteği ar&ge çalışmalarına başlamıştır. 
Ardından Türkiye'nin sayılı kuruluşlarından olan Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi'nin( KWORKS ) 

Ön Hızlandırma programına dahil olmuştur. 

 

• Geliştirme süreciyle beraber iş görüşmelerini de aynı paralelde yürüten Bridgesoft, Türkiye 
genelinde 9 tarım fuarına katılım göstermiştir. Bu kapsamda Adana, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ-

Çorlu, Tekirdağ-Karaevli, Kırklareli, Konya, Sakarya tarım fuarlarına katılım gösterip toplamda 180 
tarım paydaşı ile temasta bulunmuştur. Bu görüşmelerde 59 potansiyel müşteri ve tedarikçi ile 
görüşüp bir çoğundan ön sipariş/yerinde demo talebi almıştır. 

 

• Bu noktada Bridgesoft, Gebze Teknik Üniversitesinin kampüsü içerisindeki Tarım Bakanlığı 
Çayırova Tohum Sertifikasyon Birimi ile yakın temasta bulunup, arazi ve saha çalışmaları yapmıştır. 
Çalışmalar doğrultusunda, tahsis edilen araziye mısır ekilip prototip testleri gerçekleştirilmiştir. Yıl 
sonuna doğru ise saha çalışmalarımızı ve prototip sürecimizi proof-of-concept(PoC) seviyesinde 

tamamlanmıştır. 

 

• PoC aşamasının ardından, ilk melek yatırımını Minimum viable product (MVP) odaklı 
geliştirmeler yapmak üzere Actonn firmasından almıştır. Bu yatırım ile ar&ge süreci performansı 
doğrulanmış prototip seviyesine çıkartılarak ticarileşme aşaması için çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca 
bu süreç ile patent başvuruları gerçekleştirilmiştir. 
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• Girişim, Yapay zeka, uç bilgisayarlar ve gömülü sistemler gibi yüksek teknolojileri bir araya 

getirerek tarım ekosistemine çözümler ürettiğinden, Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi Derneği (TRAI) 
tarafından TRAI Girişim Haritası'na eklenmiştir. 

 

• Smart SprayeX projesi, 2022 yılının ilk ayında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "TechAnkara 
Dijital Proje Pazarı Ticarileşme Programı" kabul edilmiştir. 

 

• Uluslararası alanda ise Bridgesoft, MVP çalışmaları sonrası her yıl ABD Las Vegas Convention 
Center'da ve Singapur EXPO'da düzenlenen Embedded Technology Convention'dan özel davet 

almıştır. Bu davet ile her iki fuarda da girişimi tanıtıp ana sahnede 30'ar dakikalık konuşma/tanıtım 
imkanı elde etmiştir. 2023 Haziran ve Eylül aylarında katılım gösterilecek olan bu fuarlar ile birlikte 
girişimin şirket değeri ve uluslararası bilinirliği katlanarak artacaktır. 

 

Şirket Yapısı 
 

 

Bridgesoft mevcut organizasyon yapısında yönetim kurulunda tek ortak ile yönetilmektedir. Kitle 
fonlama ve ticarileşme aşamaları ardından alınması planlanan yatırımlar sonrası yönetim kurulunun 
yapısının değişebileceği öngörülmektedir. Bu noktada, mevcut ve ileride oluşacak yönetim ve 
operayonel takımlar özelinde organizasyon şeması oluşturulmuştur.  
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Yönetim 
 

CEO : Temel olarak şirketin tüm idari ve ikdisadi yürürlüğünden sorumludur. Belirlenen istinai 
durumlar dışında şirketin, günümüz ve geleceğe yönelik, tüm aksiyonlarında karar verici ve 
uygulamaya koyucu yetkiye sahiptir. 

 

CFO : Finans ve muhasebe bölümlerini yönetmekten ve şirketin mali raporlarını zamanında ve doğru 
bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. Ayrıca kısa ve orta vadeli operasyon ve strateji 
yönetimini gerçekleştirilmektedir. 

 

CMO : Şirketin pazarlama ve reklamcılık inisiyatiflerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesini 
sağlar. Kısa ve uzun vadeli planlamasından, “vitrin” olarak tabir edilen harici kişi ve kuruluşlara karşı 
görünür olan tüm faaliyetlerinin yönlendirilmesinden sorumludur. 

 

Takım 
 

Operation&Strategy Team : Şirketin idari operasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü takımdır. CFO 

tarafından liderlik edilir. Başlıca çalışma faaliyetleri aşağıdaki şekildedir; 

 Tedarik Zinciri 

 Lojistik 

 Üretim Planlama 

 Stok Yönetimi 

 

Finance Team : Şirketin finansal operasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü takımdır. CFO tarafından 
liderlik edilir. Başlıca çalışma faaliyetleri aşağıdaki şekildedir; 

 Muhasebe 

 Finansal planlama ve denetim 

 Mali raporların hazırlanması 
 

Development Team : Şirketin yeni ürünlerinin geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, üretim 
ve teknik faaliyetlerinin yürütüldüğü takımdır. CEO tarafından liderlik edilir. Başlıca çalışma 
faaliyetleri aşağıdaki şekildedir; 
 

 Ürün Geliştirme 

 Ürün İyileştirme 

 Test 

 Üretim 

 Teknik Servis 
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Marketing Team : Şirketin pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü takımdır. CMO tarafından liderlik 
edilir. Başlıca çalışma faaliyetleri aşağıdaki şekildedir; 

 İçerik Geliştirme 

 Materyal Oluşturma (Çekimler) 
 İçerik Editleme ve Yayımlama 

 Satış Öncesi ve Sonrası Müşteri İlişkileri 

 

 

Sales Team : Şirketin satış faaliyetlerinin yürütüldüğü takımdır. CMO tarafından liderlik edilir. Başlıca 
çalışma faaliyetleri aşağıdaki şekildedir; 

 Pazarlama Planlama 

 Satış ve piyasa stratejileri oluşturulması 
 Potansiyel müşterilerle iletişim 

 Fiyatlandırma ve müzakere 

 

Lokasyon 
 

Bridgesoft’un operasyonlarını yürüttüğü temel merkez lokasyonu Kocaeli’dir. Mevcut mühendislik ve 

gelecekte planlanan üretim faaliyetleri merkez lokasyonda gerçekleştirilecektir. Ticarileşme 
aşamasında teknopark içerisinde bulunacak olup ilerleyen dönemde Türkiye’de Ankara da ve 

ardından AB bölgesinde şube açılışı planlanmaktadır. Bu hedefler, dağıtımı kolaylaştırmak adına 
tedarik zinciri operasyonlarını müşteriye yaklaştırıp servis bakım kapsamını genişletmek adına 
planlanmaktadır.  

Smart SprayeX ürünü Türkiye haricinde ilk olarak Avrupa coğrafyasına ve talebe göre diğer 
coğrafyalarda satılması planlanmaktadır. Sürdürülebilir bir iş modeli için müşterilerin en hızlı şekilde 
ürünlerine kavuşması tedarik zincirimizin temel hedefidir. 
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Ürün Hakkında 
 

Smart SprayeX ürünü özet olarak, tarımda yaygın olarak kullanılan traktör arkası asılır tip kanatlı 
ilaçlama makinesidir. Tarlada rekolteyi düşüren yabani otların ilaçlanması sırasında yabani otu yapay 
zeka ile tespit ederek ilacı sadece ota püskürten bir ilaçlama sistemidir. Bu püskürtme yöntemi ile 

yabani ot ilacından her ilaçlama döneminde %70 ile %90 arası tasarruf sağlanması 
öngörülmektedir. 

Tarlada aralıklı ekim yapılan mısır, domates, patates, soğan gibi yoğun tüketilen gıdaların 
ilaçlamasında çiftçiler, endüstriyel tarım işletmeleri ve tarım kooperatifleri tarafından kullanılacaktır. 

Smart SprayeX ürünü, Tesla otomobillerde kullanılan teknolojiyi içeren NVIDIA Jetson gömülü 
bilgisayarları ile geliştirilmektedir. Bu doğrultuda, ana kart, sıvı sistemi, gömülü gerçek zamanlı 
yazılım ve yapay zeka modelleri gibi modüller tamamiyle girişim tarafından geliştirilmektedir ve 
patent başvuruları bulunmaktadır. 

Smart SprayeX Saha Prototipi 
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Sorun 
 

Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimde tarla verimini düşüren yabani otlar ile mücadelede zararlı ot 
ilacı(herbisit), ilaçlama makineleri kullanılarak uygulanmaktadır. Bu makineler ise herhangi bir 

filtreleme veya seçilim yapmadan tüm tarım alanına püskürtme usulü ile boş yer kalmayacak şekilde 

ilaç uygulamaktadır. Bu metod nedeniyle ilaç tüketimi her sene artmaktadır ve bu artışın büyük 
bölümü ithalat ile karşılanmaktadır. Pazardaki mevcut zirai ilaçlama makineleri, traktör arkası asılır tip 
kanatlı pülverizatörler, atomizörler veya drone'lardır. Bizim projemizin konu aldığı ürün tipi, traktör 
arkası asılır tip kanatlı pülverizatörlerdir. 

Mevcut ilaçlama makinesi görseli 

 

Pazarda bulunan ürünler ile tüm alana püskürtme temelli metodun sorunlarını adresleyecek olursak : 

 Alana püskürtme sistemiyle herbisit olmayan bölgelerde de herbisit kullanımı, israfa neden 
olmaktadır. 

 Kullanımın alana püskürtme temelli olması çevreye zarar vermektedir. Başta arıcılık olmak 
üzeretüm diğer hayvansal tarımı etkilenmektedir. 

 Ürünlerde ilaç kalıntısı oluşturup sağlık sorunları yaratmakta ve tarım ürünlerinin ihracatında 
düşüşe sebep olmaktadır. 

 Püskürtme sistemi tarım alanının tamamına tesir etmesi nedeniyle toprağın verimini ve kalitesini 
düşürmektedir. 

 İlaç kullanımının yüksek olması, zararlı bitkilerin bu ilaçlara karşı bağışıklık kazanmasına neden 
olmaktadır. 
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Çözüm 
 

Adreslemiş olduğumuz sorunlara çözüm olarak Smart SprayeX ürünü, görüntü işleme ve derin 
öğrenme teknolojileri ile yabani ot ilaçlamada tüm tarım alanı yerine sadece yabani ota ilaç 
püskürten ve bu sayede yüksek ilaç tasarrufu sağlaması hedeflenen, traktör arkası asılır tip bir zirai 

ilaçlama makinesidir. Tarlada üretim verimini düşüren zararlı otları ilaçlamada kullanılacaktır. 
Üzerinde gömülü bilgisayar, kamera, güç devresi, akıllı sıvı tesisatı ve çeşitli sensörler barındıracaktır. 
Komple bir ürün olmanın yanı sıra mevcut makinelere de entegre edilebilecektir. 

 

 Operasyon çizimi 

Smart SprayeX'in pazardaki mevcut makinelere benzer tasarımı ve kullanım şekli ile müşterinin 
alışkanlığını değiştirmeden ilaçlama makinelerinin operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliğini 
artırmayı hedeflenmektedir.  
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Değer Önerileri 
 

Smart SprayeX projesi bu sorunlara, görüntü işleme ve yapay zekâ kullanarak yabani ot ilaçlamada 
tüm tarım alanı yerine bitkileri görerek ve seçerek ilaçlayarak çözüm üretmektedir. 

Smart SprayeX ekipmanı ile; 

 Yabani ot ilacından her dönemde %70 ile %90'a arası tasarruf ve daha az ilaç ile daha çok 

arazi ilaçlanması hedeflenmektedir. 

 Toprağın verimi, alana püskürtme yöntemine göre çok daha az zarar görecektir. Bu nedenle, 

rekolte kalitesinde ve hacminde artış görülmesi planlanmaktadır. 

 Seçerek ve yabani ota özel ilaçlama yapılacağı için mahsulde herhangi bir kalıntı 
olmayacaktır. Bu nedenle ürün sağlığı ve kalitesi alana püskürtme yöntemine göre çok daha 

yüksek olması öngörülmektedir. 

 Bitkiler üzerinde oluşan kümülatif kimyasal stress daha düşük olurken kimyasalın etkisi 
sadece yabani ota olacağından kalıtsal aktarım ve taşınma riski minimize edilir. Bu sayede 
bölgedeki bağışıklık artış ivmesinin azaltılacağı planlanmaktadır. 

 

Ayrıca sistemimiz gömülü bilgisayar ve uç donanım teknolojileri barındırdığından, 

 Veri alışverişi ve istatiksel bilgi paylaşımı, 

 Üretim planlaması ve rekolte hesabı, 

 Mevcut GPS ve otomatik dümen sistemleri ile entegrasyon, 

 İleriye dönük akıllı tarım uygulamaları ve IoT geliştirmeleri için temel platform 

gibi özelliklerde sunacaktır. 

 

Smart SprayeX projesi, çiftçi ve gıda tüketicisine sağladığı faydaların yanı sıra daha büyük ölçekte, 
ülke ekonomisine ve iklim değişikliğine de pozitif katkıda bulunmaktadır. 

Her yıl ülkemizde 1.2 milyar dolara yakın ilaç ithalatı yapılmaktadır. Üstelik bu ithalat rakamı her 
sene tarımda ekilen alanın artışı ve yabani otların yoğun ilaç kullanımı sebebiyle bağışıklık 
kazanması ile artmaktadır. Bu doğrultuda ürünümüz, ülkemizdeki cari açığı kapatmaya yardımcı 
olurken aynı zamanda Avrupa Birliği Yeşil Eylem Planına da uygunluk göstermesi sayesinde kredi 

imkanları da sağlayacaktır. 

 

Herbisitlerin üretiminden ve kulanımından kaynaklı ortaya çıkan gazlar; Karbondioksit (CO2), Metan 
(CH4), Nitröz Oksit (N2O) gazlarıdır. Bu bileşenler sera gazlarının oluşturmaktadır ve tarımsal 
üretimin hacim büyüklüğü sebebiyle küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine yol açmaktadırlar. 

Smart SprayeX ile maddi kazanımların yanı sıra büyük oran da azaltılmış ve havaya püskürtmeden 
kulanılacak olan ilaçlar, bu sera gazı emisyonu etkisini azaltacaktır. 
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Sürdürülebilirlik 
 

Satış devamlılığı için ürünümüzün yapay zeka modellerini farklı paketler halinde satmayı planlıyoruz. 
Örnek olarak, domates, patates ve biber üretimi olan çiftçi ilk alımda 3 adete kadar ürün içeren bir 
yapay zeka modeline sahip olacak. Sonrasında ektiği ürün çeşidini değiştirir veya mevcutların yanına 
yeni bir ürün eklerse yeni yapay zeka modeli paketi alabilecek. 

Smart SprayeX ürünümüz ilaçlama fonksiyonlarının yanı sıra geri bildirim ve veri analizi hizmetleride 
sağlayabilecektir. Bu özellikler üreticiye üretim planlaması, rekolte ölçümü, bitki sağlığı, toprak analizi 
ve kullanım verileri sunacaktır. Detaylı analizler noktasında, geri bildirim ve üretim planlama 
tahminleri ilk alım da makine ile beraber yan hizmet olarak verilmesi planlanmaktadır. Fakat 
devamında daha detaylı olan bitki sağlığı, toprak analizi, feromon ölçümü ve rekolte tahminleri gibi ek 

hizmetler paket olarak satılacaktır. 

Smart SprayeX’te öncelikli odağımıza aldığımız herbisit uygulamaları için kullanımın yanı sıra böcek 
ilacı ve bitki sağlığı ilaçları içinde geliştirmeyi hedeflediğimiz ek kitler vardır. Bu kitler sisteme entegre 

edilebilir olup, ar&ge yol haritamızda bir sonraki aşamayı oluşturmaktadır. 

Ayrıca sistemimiz hali hazırda IoT yapısına sahip olduğundan ileride geliştirmeyi hedeflediğimiz başlı 
başına yeni ürünler olan otonom arazi ölçüm çubukları, zirai keşif ve ilaçlama drone'ları, otonom 
sürüş dümeni, GPS destekli ilaçlama ve keşif teknolojileri ile entegre edilebilecektir. 

 

Ticarileşme Geliştirmeleri 
 

Saha testlerimiz, yoğun müşteri görüşmelerimiz ve MVP'mizin tamamlanmasının ardından ticarileşme 
aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Bu planlama doğrultusunda tohum yatırımı ile sürecimizi hızlandırıp, 
2022 içerisinde ürünümüzü pazara çıkarmayı hedefliyoruz. 

Planlamamız doğrultusunda, hali hazırda bulunan sermayemiz ürünümüzün pazara çıkması için 
gerekli geliştirmeleri ve seri üretim harcamalarını karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, kitle 
fonlama kampanyası ile almayı hedeflediğimiz yatırımla birlikte öncelikle, Smart SprayeX ürününün 
ticari versiyonunu oluşturup ürünün hedef pazarlara sunulması ve yerleştirilmesi için çalışmalar 
yapacağız. Ardından iyi planlanmış üretim ve tedarik hattımızı oluşturup ekibimizi geliştireceğiz. 

Bu noktada teknik geliştirme alanındaki planladığımız geliştirmelerden bahsedecek olursak, öncelikle 
yapay zeka alanında veri setimizi geliştirme çalışmaları yapacağız. Veri setimiz yapay zekamızın 
çalışabileceği mahsül çeşidini belirlemekte bu nedenle ürünün hazır hale gelmesinde çok önemli bir 
noktadır. Ardından toplanan veriler ile yapay zeka eğitimleri ve model optimizasyon testleri 
gelmektedir. 
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Yapay zeka geliştirmelerinin ardından yazılım performans ve mimari geliştirmeleri ile kullanıcı geri 
bildirim çalışmaları yapılacaktır. Ürünümüzün mevcut aşamasında geri bildirim sistemi prototipi 
oluşturulmuştur fakat operasyonel birimlerinin bulut sistemine alınıp kullanıcı erişimine uygun arayüz 
ve uygulama eklenmesi gerekmektedir.  

Yapay zeka için eğitim veri seti etiketleme örneği 

Donanım geliştirmelerinde ise öncelikle tek bilgisayar veya çoklu bilgisayar kullanım senaryoları için 
fayda maliyet analizleri yapılarak optimum donanım ihtiyacı ve konfigürasyonu oluşturulacaktır. Bu 
konfigürasyon çalışması ile ürün maliyeti de doğrudan etkilediğinden fiyatlama noktasında çok 
önemlidir. 

Son olarak ticari aşamasının son bölümünde, ürünümüzün seri üretime geçmesi için gerekli olan “Zirai 

mücadele alet ve makinelerini imal ruhsatı” ve CE belgelerini almak için test kuruluşlarına müracaat 
edilecektir. Bu test aşamaları ürünün fiziken satışa ve seri üretime hazır hale gelmesinde çok önemli 
bir yer tutmakta olup, aynı zamanda ürün doğrulama paralelinde de son geliştirmeleri yapmamıza 
imkan sağlayacaktır. 
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Seri Üretime Geçiş ve Üretim Planı 
 

İşbu iş planı, projemizin ticarileşme aşaması için hazırlanmıştır fakat fonksiyonel prototip üretip 200’e 

yakın müşteri/üretici/sektör paydaşı ile görüşmemiz sonunda seri üretim ve üretim planı konularında 
da öngörü oluşturabilecek kaynaklara sahip olduk. 

Bu noktada ticarileşme aşamasının kitle fonlama kampanyası ile başarıyla fonlanmasının ardından seri 
üretime ve satış aşamasına geçmeyi ve bu geçişi yaparken yeni üretmiş olduğumuz değerler ile post-

seed yatırım almayı hedefliyoruz. 

Üretim Şeması 

Üretim planımızda tek bir ünitenin üretim sürecini örnekleyecek olursa, öncelikle ürünün metal işçilik 
ve imalat gerektiren gövde bölümünü tedarik etmeyi planlıyoruz. Daha sonra bu gövde üzerine kendi 
elektronik donanımlarımızı ve sıvı tesisatımızı  montajlayarak üretimin fiziki aşamasının 
tamanlanmasını planlıyoruz. Son olarak fiziki üretimin ardından yazılım yüklemesi yapılıp ardından 
kalite kontrol ve genel testler uygulanacaktır.  

Tedarik noktasında makine gövdesi dışında daha küçük kalibreli, gömülü bilgisayar kamera, sensör, 
elektronik komponenetler, devreler, konnektörler, kablolar, sıvı tesisatı sarf malzemeleri, metrik 

malzemeler, civatalar, somun vb. sarf malzemeler de hammadde olarak tedarik edilecektir. 
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Pazar 
 

Projemizin çatı pazarını, zirai ekipman ve zirai ilaç(pestisit) kümülatif pazarı olarak adresleyebilir. 
Geliştirdiğimiz ürün günün sonunda katma değeri yüksek ve ilaç tüketimini ekipman teknolojisine 
olan yatırım ile azalttığından zirai ekipman pazarına pozitif katkı yaparken, ilaçlamada miktar ve 
hacim tasarrufu ile ilaç pazarına negatif etki yaratmaktadır. 

Bu hususta, dünyada yaklaşık 346.75 Milyar dolarlık çatı pazar hacmiyle niş olarak 59.3 Milyar 

dolarlık herbisit ilacı ve ilaçlama makineleri kümülatif pazarı içerisinde yer almaktayız. 

Ülkemizde ise ilaçlama makineleri pazarı hakkında sağlıklı pazar araştırmaları yapılmadığından daha 
genel olan zirai mücadele ekipmanları pazarı üzerinden pazar hacmi okuması yapılabilmektedir. Bu 

hususta zirai ekipman pazarının ülkemizde ihracat ve iç satış kümülatifi yıllık 1.2 milyar dolarlık olark 

görülmektedir. Ayrıca 2019 verilerine göre ülkemizdeki zirai ilaç pazarı yaklaşık 8 milyar dolarlık 
hacme sahiptir. Bu noktada elimizdeki veriler ile ülkemiz özelinde çatı pazar büyüklüğümüzün 10 
milyar dolara yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 10.000 adetlik iç piyasaya kayıtlı yeni satış olan ilaçlama makineleri, tarım 
ekipmanları pazarında önemli bir yere sahiptir. 

Bu noktada tarım sektörünün en çok satılan aracı olan traktör satış adetinin 2020 yılı için yaklaşık 
48.000 olduğunu da eklemek isteriz. 

Ürün Çeşitleri 

 

Üstteki görseller de de görebileceğinizi gibi 2 farklı ürün çeşidimiz bulunmaktadır. Bu 
çeşitlilik bize, ilaçlama makineleri pazarı özelinde, mevcut ekipmanlara takılabilir kitimiz ile 
pazardaki hem yeni satılan makine artışına hem de mevcut makine hacmine hitap etme 

imkanını vermektedir. 

 

 

Smart SprayeX Makinesi Smart SprayeX Kiti 
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Pazardaki rekabet edeceğimiz oyuncuları lokal ve global olarak ayırdığımızda; 

 Lokal rekabetimiz öncelikle geleneksel ilaçlama makineleri üreticileridir. Bu üreticiler makine 

üretimi odaklı olup bizim getirmiş olduğumuz teknolojik vizyona ve geliştirme kabiliyetine 
sahip değillerdir 

 Bir diğer rekabet ettiğimiz aktör ise sektöre yeni giren zirai drone ithalcileridir. Bu firmalar 
çoğunlukla Çin de üretilen zirai drone'ları ülkemizde satmaktadır. Drone teknolojisinin 
geleneksel ürünlerle karşılaştırıldığında avantajları olmasına rağmen günün sonunda 
kullanıcıya farklı bir teknolojiyi ve kullanım şeklini pivot ettirmek üzerine kuruludur. 

 Global ölçekte ise gerçek rakiplerimiz, aynı konseptte farklı teknolojik altyapılar ile ürünler 
üreten firmalardır. Bu firmalar çoğunlukla bizim gibi ar&ge ve ticarileşme sürecindedirler. 

 

Rekabet 
 

Yurt içinde rakip firmalarımız ilaçlama makinesi (pülverizatör) üretimi yapan firmalardır. Rakip 
ürünlerimiz ise traktör arkası asılır tip pülverizatör veya zirai drone'lardır. 

Pratikte daha kolay ve daha hızlı olduğu düşünülen bu sistemler uzun vadede ilaç kullanımının daha 
yüksek olmasına sebep olmaktadır. Sağlık, çevre ve ekonomik anlamda sıkıntıları olan bu sistemler 
mevcutta farklı bir fikir veya tasarı olmaması sebebiyle pazarda hakimdir. 

 

Sektörde ilaçlama makinesi üreten rakiplerimizin bize olan avantajlarını analiz ettiğimizde şu 
maddeler öne çıkmaktadır; 

 İlk alım ücretinin bizim ürünümüze göre daha düşük olması 
 Ürünlerinin tanınır ve halihazırda yaygın kullanıma sahip olması 
 Yerleşmiş bir dağıtım ağına sahip olmaları 
 Hali hazırda makine alım satımı yapan ara firmalar da stoklara sahip olmaları. 

 

Bizim firma ve ürün olarak avantajlarımız ise; 

 Tanıyarak püskürtmenin yüksek verim oranlarına sahip olması bu nedenle daha az ilaç kullanarak 
daha fazla alanı ilaçlaması. Ayrıca, yüksek verimi ile ilk alımdaki maliyet farkını kısa sürede 
amorti etmesi. 

 İlaçlama sırasında ürünlerde kalıntı oluşturmayarak hem ürün kalitesini düşürmeyip hem de 
ihracat edilecek ürünlerin kalıntı sebebiyle ihracatını engellememesi. 

 Alana püskürtme yapılmadığı için çevreye zarar vermemesi. 
 Toprağın verimini tüm tarlaya püskürtme sistemine göre çok daha az etkilemesi. 
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Maliyet Farkı 35.000,00 ₺ 

Dekar 100

Verim Oranı 50%

Bölge il Ürün Dekara Maliyet Veri Sahibi İletişimTasarruf Amortisman (Yıl)
Karadeniz Amasya Soğan 500,00 ₺             HAKAN 0533 25.000,00 ₺    1,40

Ege İzmir Soğan 600,00 ₺             KöyKoop 30.000,00 ₺    1,17

İç Anadolu Nevşehir Patates 450,00 ₺             Hakan Gıda(Ahmet Bey)0544 306 22.500,00 ₺    1,56

İç Anadolu Konya Darılık Mısır 80,00 ₺               Mücahit Ayaslı0538 257 4.000,00 ₺      8,75

İç Anadolu Karaman Patates 340,00 ₺             Ali Reha Çam0545 227 17.000,00 ₺    2,06

İç Anadolu Nevşehir Patates 500,00 ₺             Umut Tohumculuk,Ahmet Müezzinoğlu0532 352 25.000,00 ₺    1,40

İç Anadolu Afyon Patates 600,00 ₺             

Yüksel 

Tohum

Aydoğan 
tarım 0532 393 30.000,00 ₺    1,17

İç Anadolu Sivas Patates 200,00 ₺             AR Tarım, Mustafa Bozkurt0532 203 10.000,00 ₺    3,50

İç Anadolu Konya Mısır 600,00 ₺             

T.C. TARIM VE 

ORMAN 

BAKANLIĞI
TOPRAK SU VE 

ÇÖLLEŞME İLE 
MÜCADELE 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 0505 449 30.000,00 ₺    1,17

Marmara Tekirdağ Ayçiçek 1.000,00 ₺         Malkara Ziraat odası, Serkan Bey0541 522 50.000,00 ₺    0,70

Marmara Kırklareli Ayçiçek 300,00 ₺             Aykut Yetiş 5E+09 15.000,00 ₺    2,33

Marmara Tekirdağ Kanola 130,00 ₺             Tekirdağ İl Tarım,Nesrin Erdoğan6.500,00 ₺      5,38

Marmara Bursa Endüstriyel Domates 80,00 ₺               Tat Gıda, Kerem Çavuş 4.000,00 ₺      8,75

Örnek Potansiyel Müşteri Verileri Üzerinden 
Amortisman Hesabı

Müşteri Görüşmeleri 
Örneklem Oranı 

(15,38)

 

Amortisman hesabı örneği, düşük verim - küçük arazi 
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Amortisman hesabı örneği, ortalama verim - ortalama arazi 

 

  

Maliyet Farkı 35.000,00 ₺ 

Dekar 500

Verim Oranı 70%

Bölge il Ürün Dekara Maliyet Veri Sahibi İletişimTasarruf Amortisman (Yıl)
Karadeniz Amasya Soğan 500,00 ₺             HAKAN 0533 175.000,00 ₺  0,20

Ege İzmir Soğan 600,00 ₺             KöyKoop 210.000,00 ₺  0,17

İç Anadolu Nevşehir Patates 450,00 ₺             Hakan Gıda(Ahmet Bey)0544 306157.500,00 ₺  0,22

İç Anadolu Konya Darılık Mısır 80,00 ₺               Mücahit Ayaslı0538 257 28.000,00 ₺    1,25

İç Anadolu Karaman Patates 340,00 ₺             Ali Reha Çam0545 227119.000,00 ₺  0,29

İç Anadolu Nevşehir Patates 500,00 ₺             Umut Tohumculuk,Ahmet Müezzinoğlu0532 352175.000,00 ₺  0,20

İç Anadolu Afyon Patates 600,00 ₺             

Yüksel 

Tohum

Aydoğan 
tarım 0532 393210.000,00 ₺  0,17

İç Anadolu Sivas Patates 200,00 ₺             AR Tarım, Mustafa Bozkurt0532 203 70.000,00 ₺    0,50

İç Anadolu Konya Mısır 600,00 ₺             

T.C. TARIM VE 

ORMAN 

BAKANLIĞI
TOPRAK SU VE 

ÇÖLLEŞME İLE 
MÜCADELE 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 0505 449210.000,00 ₺  0,17

Marmara Tekirdağ Ayçiçek 1.000,00 ₺         Malkara Ziraat odası, Serkan Bey0541 522350.000,00 ₺  0,10

Marmara Kırklareli Ayçiçek 300,00 ₺             Aykut Yetiş 5E+09 105.000,00 ₺  0,33

Marmara Tekirdağ Kanola 130,00 ₺             Tekirdağ İl Tarım,Nesrin Erdoğan45.500,00 ₺    0,77

Marmara Bursa Endüstriyel Domates 80,00 ₺               Tat Gıda, Kerem Çavuş28.000,00 ₺    1,25

Örnek Potansiyel Müşteri Verileri Üzerinden 
Amortisman Hesabı

Müşteri Görüşmeleri 
Örneklem Oranı 

(15,38)
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Rakipler grafiği 

Son olarak dünyadan örnekler verecek olursak; 

ABD'de bulunan ve hali hazırda çeşitli akıllı tarım teknolojileri üreten Blue River firması, 2018 yılında 
California eyaletinde aynı konsepti kullanan fakat teknik bakımdan tamamen farklı olan bir benzer 
ürünün ar&ge'sini tamamlamıştır. Ardından bu ürün bir sene içinde California eyaletinde bulunan 

tarım alanlarının %80’ninde kullanılmaya başlanmıştır. Firmanın bu başarısından sonra dünyadaki en 
büyük tarım firmalarından olan John Deere, Blue River firmasını 308 milyon$'a satın almıştır. 
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Hedef Kitle 
 

Smart SprayeX ürününün satışı firmamız tarafından; 

 Bireysel Çiftçilere, 

 Tarım işletmelerine, 

 Tarım makinesi satışı yapan ara işletmelere/bayilere, 

 İlaçlama hizmeti veren işletmelere 

 Tarım kooperatiflerine 

 Son olarak traktörlü tarım yapan sera işletmelerine 

B2B ve B2C olacak şekilde satışı planlanmaktadır. 

 

Bu doğrultuda hedef kitlemizi; 

 Tarla ürünleri içinde aralıklı ekim yapılabilen ürünleri üreten. (Domates, mısır, şekerpancarı 
vb.) 

 Makineleşmeye yatkın olan ve halihazırda traktör kullanımı olan. 

 Üretim alanı 100 dekardan fazla olan işletmeler/çiftçiler/kurumlar 

olarak tanımlayabiliriz. 

 

Pazara giriş stratejimiz olarak, önce tanıtma daha sonra satış üzerine çalışmalar şeklindedir. Tanıtma 
döneminde tarım üzerine fuar/konferans/oturumlarda aktif rol alıp ürünümüzü çiftçimiz ile 
tanıştırmayı hedefliyoruz. Daha sonrasında tarım sektörünün medya ayağı olan Çiftçi TV/ Bereket 
TV/Tarım TV/Toprak TV gibi kanallarda tanıtım ve ürün kılavuzu yapılan programlara katılmayı 
hedefliyoruz. Aktif satış üzerine çalışmalar yapacağımız dönemde ise; önce reklam maliyetleri daha 

düşük olan internet siteleri üzerinden reklamlar vermeyi daha sonra tarımla ilgili olan televizyonlarda 
reklamlar vermeyi son olarak da tarım kooperatifleri ile anlaşmalar sağlayıp kooperatifler üzerinden 
reklam vermeyi planlamaktayız.   

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye genelinde tarla alanı ve işletme oranı karşılaştırılması ile müşteri 
tanımımıza giren işletmelerin kapsamı görülebilmektedir. 
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Arazi büyüklüğü ve işletme oranı 

Ayrıca aşağıdaki grafikte pazara giriş noktamız olan Marmara Bölgesi için derlediğimiz işletme oranları 
incelenebilir. 

İşletme başına düşen tarım arazisi 
parça sayısı (%)

Tarım arazisi ortalama parça 
büyüklüğü (dekar)

1,5 1,6

2,4 2,7

3,4 3,8

4,7 6,4

6,9 9,4

10,1 12,9

13,7 20,6

21,1 30,3

36,9 60,3
TÜİK, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

(1) İşletme büyüklük grupları işletmenin tasarrufunda bulunan toplam arazi üzerinden oluşturulmuştur.

500 - 999 dekar

1000+ dekar

 5 dekardan az

5 - 9 dekar

10 - 19 dekar

20 - 49 dekar

İşletme büyüklüğü (dekar) (1)

50 - 99 dekar

100 - 199 dekar

200 - 499 dekar
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Marmara bölgesinde müşteri tanımımız uygun kayıtlı işletme havuzu 

  

Arazi (Da) İşletme Oranı ( % ) İşletme Sayısı
    50-    99 dekar 343029,12 4,85 5849

  100-  199 dekar 227764,8 3,73 1974

  200-  499 dekar 88875,84 2,04 395

  500-  999 dekar 47504,64 3,67 91

1000-2499 dekar 7583,04 1,88 9

2500-4999 dekar 384 0,62 0

5000+ dekar 1659,84 1,32 0

Toplam 716801 8318

Arazi (Da) İşletme Oranı ( % ) İşletme Sayısı
    50-    99 dekar 1106197,4 68,20 82302

  100-  199 dekar 1187373 84,85 44913

  200-  499 dekar 938531,22 93,94 18191

  500-  999 dekar 278421,44 93,94 2329

1000-2499 dekar 90237,4 97,45 443

2500-4999 dekar 13597,54 96,01 39

5000+ dekar 23557,6 81,96 5

Toplam 3637916 148223

Potansiyel müşteri olan işletme sayısı = 156541 *TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Marmara Bölgesi 
50 hektardan büyük uygulanabilir işletme Sebze işletmeleri

50 hektardan büyük uygulanabilir işletme Tarla işletmeleri



 

  

BRIDGESOFT ©2022 – TÜM HAKLARI SAKLIDIR. 22 

 

 

Ticarileşme ve Pazara Giriş Planı 
 

Girişimimizin iş modeli; yapay zeka destekli traktör arkası ilaçlama makinesi (Smart SprayeX) satışı 
(farklı boy ve modelleri bulunacaktır), mevcut makinelere takılabilen Smart SprayeX kiti, farklı tarım 
ürünleri için ek yazılım satışı (varsayılan tarım ürünleri dışında kalan kullanımlar için) ve bakım-onarım 
hizmetleri satışı olacak şekilde belirlenmiştir. Bu noktada, servis ve bakım ağımızın kapsamı ilk yıllarda 
düşük olacağından, erişemediğimiz bölgelerde servis hizmetleri tarım makineleri bayileri ile birlikte 
yürütülecektir. 

Bireysel çiftçilere B2C, direkt üreticiden tüketiciye satışı ve servis hizmeti sağlanacaktır. 

Tarım işletmeleri, bayi, marka ve sözleşmeli üretimi olan büyük ölçekli tarım işletmelerine ise B2B 
olacak şekilde planlanmaktadır. 

TRL6 seviyesine geldiğimiz ar&ge sürecimiz sonunda elde ettiğimiz veriler ile fiyatlandırmamızdan 
bahsedecek olursak, 

 Smart SprayeX (12 / 16/ 24 metre) 5000$ - 12000$ arasında boyutuna göre değişiklik 
gösterecektir. 

 Smart SprayeX Kiti ise aynı boylar için 4000$ ile 8000 $ arası farklılık gösterecektir. 

  

İş modelimizin pazara giriş bölümünde ise öncelikle bireysel çiftçi personasın da geç adaptasyonun 
yüksek olması sebebiyle bu kitleye fuar ve etkinlikler aracılığıyla erişmeyi hedefliyoruz. 

Ürünümüzü ticarileştirdikten sonra çiftçilerin kendi arazilerinde demo gösterimleri yaparak 
farkındalık ve bilinirlik oluşturmayı planlıyoruz. 

 

Bu noktada, tarım işletmeleri personası için ise sektördeki köklü kuruluşlarla hali hazırda 
yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz ortak demo ve saha testleri çalışmaları satış aşaması için çok 
önemlidir.  

  

Buna ek olarak, gerçekleştirdiğimiz 200'e yakın müşteri görüşmesinde elde ettiğimiz veriler ile 
bölgesel olarak genelde küçük çiftçilerin büyük olanları takip ettiği ve çiftçi kooperatifi gibi 
kuruluşların bu yönlendirmelerde çok etkili olduğu yönde. Bu nedenle ilk yıllarımızda bir çoğu hedef 
bölgedeki kooperatiflere ürünümüzden bir kaç adet hediye ederek farkındalık oluşturmayı 
hedefliyoruz. 
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Büyük Tarım Ekipmanı Üreticileri İle Ticari İlişki Planı 

Sektörde bulunan büyük firmalar ile olan temaslarımız sonrasında farklı satış planları ve ortak çalışma 
imkanları keşfettik. Bu hususta büyük oyuncular ile yürütmeyi planladığımız ilişki biçimini bir kaç farklı 
senaryo üzerinden örnekleyebiliriz. 

 

Teknoloji Lisanslama; 

Büyük ölçekli firmalar geliştirmiş olduğumuz teknolojiyi başarılı bulup, kendi üretimlerine tansfer ve 
lisanslama usulü ile çalışmaya sıcak bakmaktadır. Bu nedenle ticarileşme aşamamız paralelinde 
geliştirmiş olduğumuz teknolojinin direkt büyük oyunculara satışı da gerçekleştirilebilir. Bu 
senaryoda, şirketimizin büyüme ölçeği kısmen daha az fakat düzenli satış gerçekleştirileceğinden ve 
operasyonel maliyetlerimiz çok daha düşük olacağından daha dengeli bir büyüme yakalanabilir.  

 

Fason Üretim: 

İkinci senaryo ise Bridgesoft’un işbu iş planında konu edildiği gibi üretimi ve satışı kendi bünyesinde 
gerçekleştreceği fakat büyük şirketler ile de fason üretim anlaşması yapması üzerinedir. Fason 
üretimde, büyük ölçekli firmanın Bridgesoft’un erişemediği pazarlara erişebilmesi ve bu pazarlarda 
yakaladığı başarı ile Bridgesoft’a çıkabileceği sipariş hacmini artırması imkanı vardır. Fakat bu 
senaryoda ayrıca Bridgesoft’un üretim kapasitesinin normalde planlanandan daha yüksek olması ve 
bu nedenle daha büyük bir sermayeye ihtiyacı vardır. 

 

OEM Üretim 

Son senaryoda ise pazarda hali hazırda büyük çapta ilaçlama makineleri üretimi olan firmalar konu 
alınmıştır. Bu firmalar ile görüştüğümüzde mevcut ürünlerini güncelleyecek bir teknoloji/ara ürün 
satışı ekseninde planlamalar yaptık. Örnek verecek olursak, A firması Bridgesoft’tan Smart SprayeX 

elektronik donanımı ve yazılımını alıp kendi ilaçlama makinesi tasarımında kullancaktır. Bu durumda 

da lisanslamaya benzer bir şekilde B2B satış planı ile pazarlama ve operasyonel giderler daha az 

olacaktır. Fakat bu senaryoda lisanslamadan ayrı olarak birden fazla büyük oyuncuya araa ürün 
satılabiliyor olacağı için büyüme ölçeği daha yüksek olacaktır. 
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Finansal Plan 
 

Finansal tablolarınımız hazırlarken öncelikle ilk yılımızı ticarileşme ve ar&ge ye ayıracak şekilde 
planladık. Ticarileşmenin ardından post-seed yatırımı ile pazara giriş ve satış yaptığımızı öngörerek 2. 
Yılımızı planladık. Sonraki yıllarda da bu plan dahilinde satış hedeflerimizi projekte ederek finansal 

öngörü oluşturduk. 

Maliyet Analizi 
 

Smart SprayeX ürününün maliyet kalemlerini mevcut ar&ge sürecimiz de edindiğimiz tecrübeyle 

öngörebilmekteyiz ve tam olarka ticarileşme süresince yapılacak olan teknik geliştirmeler ve 
optimizasyonlardan sonra nihai fiyatlamayı elde etmeyi planlıyoruz. Bu noktada teknik olarak 

hammadde maliyetinden de öte sektördeki hali hazırda üretimi olan firmalarla da temasta 
olduğumuzdan gerçek fiyata en yakın tahminleri oluşturabiliyoruz. 

 

 

Smart SprayeX Maliyet-Fiyat 

  

Ürünler Maliyet Fiyatlama

12 Metre Asılır Tip İlaçlama Makinesi 2.900,00$   5.800,00$            

16 Metre Asılır Tip İlaçlama Makinesi 4.035,00$   8.070,00$            

24 Metre Asılır Tip İlaçlama Makinesi 5.985,00$   11.970,00$         

12 Metre Asılır Tip İlaçlama Kiti 1.540,00$   3.080,00$            

16 Metre Asılır Tip İlaçlama Kiti 2.535,00$   5.070,00$            

24 Metre Asılır Tip İlaçlama Kiti 3.435,00$   6.870,00$            

Makine

Kit
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P&L 
 

Bu bölümde finansal planlamamızın satış tahminleri ve bu tahminler üzerinden Capex&Opex 
çalışmaları incelenebilir. Satış rakamlarımızı sektörden aldığımız bilgiler ile derleyerek, en gerçekçi 
büyüme ve pazar payı oranıyla oluşturduk. 

 

Satış Hedefleri 

5 Yıllık Satış Hedefleri (Adet) 

 

Satış hedeflerimizin ilk yılı ticarileşme ve son ar&ge çalışmalarını içereceğinden her hangi bir satış 
hedefimiz yoktur. Fakat bu dönemde hali hazırda temasta olduğumuz ve ön sipariş/talep aldığımız 
kuruluşlara özel satış yapılabilir. 

 

CAPEX 

Kitle fonlama sonrası gerçekleştireceğimiz ticarileşme aşamasının ardından seri üretim ve pazar giriş 
aşaması gelmekte. Bu nedenle bu aşamada; 

 Hammadde ve ara mamül stoğu, 
 Üretim ekipmanları,  
 Teçhizatlar, 

 Lisans ve yazılımlar, 

 Lojistik, 

 Servis ve bakım envanteri, 
 Ofis ve işletme demirbaşları, 

gibi işletme ve üretim için gerekli olan giderlere sermaye harcanacaktır. Bu harcamalar ticarileşme 
aşamasında 20K$ olarak öngörülmüştür.Ardından ilk seri üretime başlamayı hedeflediğimiz 2023’te 

post-seed yatırım ile 400K$ ve kapasite artırımı ile büyük hacimli ihracat başlangıcı öngördüğümüz 
2025’te Seria-A yatırımı alarak 1M$ olacak şekilde planlanmıştır.  

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Smart SprayeX 12M 0 63 126 252 756 1285

Smart SprayeX 16M 0 46 92 184 552 938

Smart SprayeX 24M 0 22 44 88 264 449

Smart SprayeX 12M Kit 0 75 150 300 900 1530

Smart SprayeX 16M Kit 0 53 106 212 636 1081

Smart SprayeX 24M Kit 0 25 50 100 300 510

284 568 1136 3408 5793

Ürünler Satış Hedefleri

Toplam
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OPEX 

Operasyonel giderler (OPEX) ekip maaş giderleri, ofis/atölye kirası, pazarlama giderleri vb. operasyon 

ve büyümenin sürdürülebilmesi, şirketin devamlılığını sağlamak adına yapılan harcamalardır. 

Planlanan toplam operasyonel giderler 5 yıllık projeksiyonda aşağıdaki gibidir. 

 

Ar&Ge ve Ardında 5 Yıllık Operasyonel Giderler 

Brüt Kar ve EBITDA 

 

Hedeflediğimiz satış rakamlarımız ve ön gördüğümüz harcamalarımız ile brüt karımızı 
hesapladığımızda 2 sene içerisinde 1M$ dönüm noktasına ulaşabilceğimizi görmekteyiz. 

Bu dönüm noktası, dünyada girişim ekosisteminde girişimlerin 5 yıllık planda en önemli başarı 
göstergelerinden biridir. Bu nedenle şirketimizin değerinin hızlıca katlanarak artmasının muhtemel 
olduğunu göstermektedir. 

 

Yıllık satış hedefeleri üzerinden brüt kar 

Son olarak oluşturduğumuz projeksiyonlar ile karlılığımızı planladığımızda aşağıdaki tabloyu 
görebiliriz. 

 

 

Bu noktada ayrıca detaylı oluşturulmuş satış ve yatırım planlamamız ile elde edeceğimiz yüksek 
karlılığımız sayesinde ilk yılımız içerisinde başabaş noktasını yakalamayı hedefliyoruz. 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Çalışan -98.800,00 $      -256.600,00 $ -295.090,00 $ -339.354,00 $ -390.257,00 $    -448.796,00 $    

Pazarlama/Tanıtım/Satış -18.400,00 $      -112.400,00 $ -129.260,00 $ -148.649,00 $ -170.946,00 $    -196.588,00 $    

İşletme Giderleri -38.400,00 $      -100.900,00 $ -116.035,00 $ -133.440,00 $ -153.456,00 $    -176.474,00 $    

Toplam -155.600,00 $    -469.900,00 $ -540.385,00 $ -621.443,00 $ -714.659,00 $    -821.858,00 $    

Kalemler
OPEX

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Smart SprayeX 12M -$                      182.700,00$       365.400,00$       730.800,00$       2.192.400,00$   3.726.500,00$    

Smart SprayeX 16M -$                      185.610,00$       371.220,00$       742.440,00$       2.227.320,00$   3.784.830,00$    

Smart SprayeX 24M -$                      131.670,00$       263.340,00$       526.680,00$       1.580.040,00$   2.687.265,00$    

Smart SprayeX 12M Kit -$                      115.500,00$       231.000,00$       462.000,00$       1.386.000,00$   2.356.200,00$    

Smart SprayeX 16M Kit -$                      134.355,00$       268.710,00$       537.420,00$       1.612.260,00$   2.740.335,00$    

Smart SprayeX 24M Kit -$                      85.875,00$         171.750,00$       343.500,00$       1.030.500,00$   1.751.850,00$    

835.710,00$       1.671.420,00$   3.342.840,00$   10.028.520,00$ 17.046.980,00$  

Ürünler Brüt Kar

Toplam

2022 2023 2024 2025 2026 2027

-155.600,00 $     365.810,00$       1.131.035,00$   2.721.397,00$   9.313.861,00$   16.225.122,00$  

Yıllık EBITDA
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Yatırım 
 

Bridgesoft, 2020 Ekim ayında kurularak TÜBİTAK Bigg programının 193.000 TL’lik hibe desteği ile 

faaliyetlerine başlamıştır. Takibindeki dönemde 2021 Aralık ayına kadar ar&ge süreci geçirmiş olup 
TRL 2 seviyesinde olan Smart SprayeX projesini TRL 6 seviyesine getirmiştir. Bu süreç içerisinde 

Actonn melek yatırımcı ağından “Smart Money” yatırımı alarak 2024’e kadar olan pazarlama, tanıtım, 
danışmanlık vb. harcamalar için kullanbileceği ek finansman elde etmiştir. Ayrıca KWORKS Ön 
Hızlandırma programı sayesinde Bridgesoft ortakları arasında Koç Üniversitesinin yatırım şirketi olan 
Unvest şirketi ek yatırım opsiyonu ile bulunmaktadır.  

Bu noktada, Bridgesoft hali hazırda TÜBİTAK 1512 programında bulunduğundan ve programın devam 
desteği olan 1507 programında faydalanabileceğinden 600K ₺’lik ek yatırım ve KOSGEB’den 

alabileceği ar&ge programı destekleri ile yaklaşık 400K ₺’lik ek yatırım elde edebilir. 

Bridgesoft, ek yatırımlar ile birlikte kitle fonlamada toplanacak olan yatırımın değerini artırarak 
toplamda yaklaşık 3 milyon ₺’lik bir ticarileşme aşaması fonu oluşturabilmektedir. Bu sayede daha 

ticarileşmeye başlamadan, şirket sermayesinde ve değerlemesindeki devlet destekli artış imkanı ile 
yatırımcısına alırken kazandıracaktır. 

 

Ticarileşme aşaması harcamaları için hali hazırda VC ve CVC’ler ile aktif görüşmeler ve belirli 
aşamalara gelmiş olan Bridgesoft, geliştirmiş olduğu ürünler ile topluma fayda ve yüksek kazanç 

sağlayabilme olasılığı yüksek olduğunda ayrıca kitlesel fonlama kampanyası yürütmeyi 
planlamaktadır. İş bu planın hazırlanmasının ana odağı olan kitlesel fonlama kampanyasında 
hedeflenen yatırım 150$K(yaklaşık 2.1M₺) olup, tamamiyle ticarileşme aşamasında kullanılması 
planlanmaktadır. İş planının ürün ve pazar bölümünde daha detaylı aktardığımız ticarileşme aşaması 
kapsamında fon kullanımını bir tablo ile özetleyecek olursak; 

Fon Kullanım Kalemleri 
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Bridgesoft, operasyonlarının planlandığı şekilde gitmesi halinde, yeniden hesaplanacak büyüme 
potansiyeline göre 2024 yılı itibariyle post-seed yatırım turuna çıkabilir. Bu noktada,çıkılacak ilk 
yatırım turuyla beraber, yatırımcılara öncelikli çıkış hakkı tanınacaktır. 

Bridgesoft’a benzer zirai ilaçlamada tasarruf odaklı ürünler girişimlerin yatırım tablosunu aşağıda 
inceleyebiliriz.  

Benzer girişimler tablosu 

Çıkış Senaryoları 
 

Bridgesoft, ortakları ve paydaşları için öngörülen potansiyel çıkış senaryolarından en muhtemel iki 
senaryo; “Stratejik Satın Alıcı” (Strategic Acquirer) veya halka açılma olarak bilinen IPO’ dur. 

Stratejik Satın Alma (Strategic Acquirer) 
Bridgesoft, tohum fonlama turu ve potansiyel ilerleyen dönem yatırım turları ile Türkiye pazarını 
domine etme ve Avrupa coğrafyasında pazarda söz sahibi bir marka olma yolunda ilerleyecektir. Bu 
yolculuğun stratejik bir noktasında, bulunduğumuz pazardan ya da başka bir pazardan bulunduğumuz 
pazara girmek isteyen bir şirket sıfırdan başlamak yerine, Bridgesoft’dan daha büyük yapısıyla 
stratejik olarak Bridgesoft’u da büyütebileceği bir planla satın almak isteyebilir. 

Bu senaryoya yurtdışından örnek olarak Blue River Firmasının 308M$’ John Deere tarafından satın 
alınması verilebilir. 

IPO (Initial Price Offer) 
“Halka Arz” olarak bilinen IPO, çıkış senaryolarında her girişimin tepe hayal noktasıdır. Bridgesoft, 
tohum fonlama turu ve potansiyel ilerleyen dönem yatırım turları ile büyük bir büyüme gösterdiği 
takdirde herhangi bir şirketin satın alma teklifini kabul etmeyecek güce ulaşabilir. Bu durumda, 
şirkete fon sokmanın yanında, yatırımcılarının paylarını gerçek değerine ulaştırmak adına IPO ile halka 
açılabilir. 

Bridgesoft şuandaki aşamada 1 yaşını doldurmuş, erken aşama bir teknoloji girişimidir. Aynı zamanda 

donanım girişimi olarak, önemli acı noktalar temas eden bir ürün geliştirmektedir. 

Firma Teknoloji Son Yatırım Aşama Yatırımcı

Blue River
Seçerek 

İlaçlama 308M$ EXIT John Deere

GreenEye
Seçerek 

İlaçlama 22M$ Series A Jerusalem Venture Partners (JVP)

Carbon Robotics
Otonom 

İlaçlama 27M$ Series B Anthos Capital

Ecorobotics
Otonom 

İlaçlama 14.7M$ Series A Swisscom Ventures

Earthsense
Otonom 

İlaçlama 1M$ Seed Innova Memphis
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Geliştirmekte olduğu Smart SprayeX projesinin vaad ettiği önemli kazanımlar ile devlet hibesi ve 
melek yatırımcı yatırmı almıştır. Bu noktada son aldığı yatırım ile değerlemesi 1M$ üzerinden 
olmuştur. 

Yatırımın ardından ürün üzerinden geliştirmeler ve saha testleri yapılmış, MVP aiamasına geçilmiş ve 
patent başvuruları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şirketin değerini katlama potansiyeli olan özel yurt dışı 
fuarı ve yurt içi desteklerine dahil olunmuştur. Bu gelişmeler ile kitle fonlama turuna, 1 ile 1.5M$ 
değerleme arasında çıkılması planlanmaktadır. 

Ticarileşme aşamasından sonra satış ve seri üretim ile birlikte 2024 yılında yatırım turuna çıkılabilir. 
Bu turda, hedeflenen satış ve ciro hacminin yakalanması halinde yaklaşık 20M$ şirket değerlemesi 
yakalanabilir. Bu öngörüler ile kitle fonlama aşamasında dahil olan bir yatırımcının yaklaşık 2 sene 
içerisinde yatırmını 20’ye katlayabilme imkanı doğurabileceği tahmin edilmektedir. 

Ayrıca şirketin 2023 yılının 3. çeyreğinde ABD ve Singapurda yapılacak olan Embedded Technology 
Convention katılımı ve sahne konuşması ile uluslararası düzeyde bilinirliği katlanarak artacaktır. Bu da 
şirketin değer artışında ve finansmana ulaşmasında çok önemli bir dönüm olacaktır. 

 

Son olarak ülkemiz ve dünyada iklim değişikliği ile mücadele kapsamında oluşturulan politika ve 
stratejiler ürünümüzün değer önerileriyle ve gelişim yol haritasıyla birebir örtüştüğünden, 
beklenilenden daha fazla büyüme gösterme şansımız hiçte azımsanamayacak kadar çoktur. 
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