
StartupMarket Nisan 2020
Kaşif Özel Raporu

30 Nisan 2020

Bu dokümanda StartupMarket.co verilerinden yola çıkarak hazırlanan 
Türkiye startup ekosisteminin Nisan 2020 özet raporunu bulacaksınız.

Hazırlayanlar
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Dikkat Çeken Girişimler

StartupMarketʼte kendini listeleyen 980+ girişimin tamamını
şu adres üzerinden görüp filtreleyebilirsiniz:

https://startupmarket.co/girisimler

StartupMarketʼte bu ay öne çıkan girişimler:

Pepapp – https://startupmarket.co/pepapp
Pepapp, regl ve yumurtlama dönemlerini takip eden, kullanıcısını tanıyan ve 
tavsiyeler veren dijital kadın asistanıdır. Bir P&G markası Orkidʼin, Nisan ayında, 
benzer özelliklere sahip Perio adlı uygulamasını duyurması ve Pepappʼin yeni 
aldığı yatırımları açıklaması bu ay StartupMarketʼte öne çıkmasını sağladı.

Scrubb – https://startupmarket.co/scrubb
İşletmelerin kampanyalarını hedefli şekilde yayınlayabildiği yenilikçi sadakat 
uygulaması Scrubb, Nisan ayında 2.6 Milyon TL değerleme ile BUBA 
Campusʼten yatırım aldığını da duyurmuştu.

Kampbros – https://startupmarket.co/kampbros
Doğa yeri arama motoru Kampbros, kamp alanları, bungalov evler, tabiat 
parkları gibi doğa tatili lokasyonlarını listeliyor. Tatil döneminin yaklaşması 
sebebiyle gençlerin tatil yeri araması, salgın sebebiyle de herkesin daha sakin 
tatil seçeneklerinden olan kampları araştırmaları sebebiyle platformda sıkça 
ziyaret edildiğini tahmin ediyoruz.



Nisan ayı boyunca 8 turda 5,15 milyon USD yatırım yapıldı. 
Toplamda 2020 yatırımları 41 turda 26,4 Milyon USD seviyesine ulaştı*.
(*30 Nisan itibariyle 2020 yılında Türkiyeʼdeki startupların aldığı yatırımlar)

 Şirketlerin dijital verilerinin internette, deep veya dark web'de sızdırılmış olup olmadığını 
öğrenip, şirketlere bilgi veren siber güvenlik girişimi SwordSec, 4.1 milyon TL değerleme ile 
tohum yatırım aldı.
30 Nisan 2020

 Tasarım dokümanlarını otomatik olarak koda çeviren Monday Hero, 9.3 Milyon TL 
değerleme ile yatırım aldı.
28 Nisan 2020

 İnşaat sektörüne özel iş ve taşeron bulma pazaryeri ¨Workindo¨, Aktif Yatırım Bankası'ndan 
1 Milyon Dolar yatırım aldı.
22 Nisan 2020

 Kanserde tanı süresini kısaltan Virasoft, TT Ventures ve DCPʼden 1.9 Milyon Dolar yatırım 
aldı.
20 Nisan 2020

 Görüntü işleme teknolojileri geliştiren Vispera'nın yeni ortakları İnventram ve Koç Holding.
20 Nisan 2020

 Yenilikçi insan kaynakları girişimi Peoplise Logo Yazılım tarafından satın alındı.
20 Nisan 2020

 Kadınlar için dijital asistan Pepapp'in yatırımcıları arasına oyuncu Bensu Soral Baş da 
katıldı.
17 Nisan 2020

 Yeni nesil otomobiller için hologram teknolojileri geliştiren CY Vision Revo Capital'den 2 
Milyon Dolar yatırım aldı.
09 Nisan 2020

 Kadınlar için dijital asistan Pepapp, Erdem Yurdanurʼdan 225 Bin Dolar yatırım aldı.
07 Nisan 2020

 Satış sonrası servis hizmetlerini yönetme araçları sunan SaaS girişim ServisSoft 125 bin 
dolar yatırım aldı.
06 Nisan 2020

 İşletmelerin kampanyalarını hedefli şekilde yayınlayabildiği yenilikçi sadakat uygulaması 
Scrubb, 2.6 Milyon TL değerleme ile BUBA Campusʼten yatırım aldı.
06 Nisan 2020

Startup yatırım haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olmak için StartupMarket 
Yatırım Haber botumuzu RADARʼınıza eklemeyi unutmayın!
– StartupMarket Yatırım Haber profiline git –

Nisan Ayı Startup 
Yatırım Haberleri 

https://egirisim.com/2020/04/30/sirketlere-veri-guvenligi-saglayan-yerli-girisim-swordsec-4-1-milyon-tl-degerleme-ile-yatirim-aldi/
https://webrazzi.com/2020/04/28/monday-hero-yatirim/
https://egirisim.com/2020/04/22/insaat-sektorune-istihdam-hizmeti-veren-yerli-girisim-workindo-1-milyon-dolar-yatirim-aldi/
https://egirisim.com/2020/04/20/kanserde-tani-suresini-kisaltan-virasoft-seri-a-turda-tt-ventures-ve-dcpden-yatirim-aldi/
https://webrazzi.com/2020/04/20/vispera-koc-holding-ortaklik/
https://egirisim.com/2020/04/20/yerli-girisim-peoplise-logo-yazilim-tarafindan-satin-alindi/
https://webrazzi.com/2020/04/17/bensu-soral-ilk-kez-bir-girisime-yatirim-yapiyor/
https://www.dunya.com/sirketler/revo-capitalden-yerli-oto-hologramina-yatirim-haberi-467255
https://egirisim.com/2020/04/07/kadinlar-icin-dijital-asistan-pepapp-erdem-yurdanurdan-225-bin-dolar-yatirim-aldi/
https://egirisim.com/2020/04/06/saas-girisim-servissofta-hande-enes-ve-mert-utancak-125-bin-dolar-yatirim-yapti/
https://egirisim.com/2020/04/06/sadakat-odakli-uygulama-scrubb-2-6-milyon-tl-degerleme-ile-buba-campusten-yatirim-aldi/
https://startupmarket.co/startup-yatirim-haberleri/haberler


Video röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

StartupMarket Üzerinden 
Yatırım Arayanlar

Rapor tarihi itibariyle 41 girişim StartupMarket 
üzerinden yatırım aradığını belirtiyor.

İletmen – https://startupmarket.co/iletmen
İletmen, işletmelerin son kilometre teslimatlarını yaparken verimli şekilde 
kullanabileceği, talep bazlı motokurye hizmeti kiralama servisidir. 2016ʼdan beri 
faaliyet gösteren şirketin İstanbul, İzmir ve Bodrumʼda bulunan 17 bayisi ile 
modeli ispatladığını düşünüyoruz.

Spechy – https://startupmarket.co/spechy
Spechy, sosyal medya, e-posta , site içi görüntülü görüşme iletişim kanallarını 
tek platformdan yönetmeyi sağlayan bir bulut yazılımdır. Kurucusunun daha 
önce çağrı merkezi yönetme deneyimi olması pozitif bir gösterge ve dijitalleşme 
hızının arttığı günlerde bu sektörün öne çıkmasını sağlıyor.

Tamamını Görmek İçin 
StartupMarket Kaşif Üyeler, aktif yatırım arayan tüm girişimleri filtreler 
kısmından tek tıkla görebilir: https://startupmarket.co/girisimler

JETLEXA ile 1e1
StartupMarket'ten Naci KAHRAMAN, sözleşme, yazışma, çalışan ve 
müşteri belgeleri gibi tüm hukuksal belgelerin taslaklarını akıllı formlara 
dönüştürerek hukuki belge hazırlamayı otomatikleştiren bir online yazılım 
Jetlexa'nın kurucusu Emrullah Satuhan'ı online mülakatta ağırladı. 

Detaylı bilgi almak istediğiniz girişimler hakkında bize yazın.

https://www.youtube.com/watch?v=pW7WimPRlQA&feature=youtu.be


O ne zamandır yapayım dediğiniz kendi şahsi 
web sitenizi yapmanın zamanı geldi. Türk 
girişimciler tarafından geliştirilen ve kendi adınıza 
şık bir web sitesini kolayca yapabileceğiniz 
Breecks.comʼa göz atın.

1 yıllık Breecks PRO üyeliklerinizde %40 indirim devam ediyor. 
Kaşif Üyelere Özel indirim kodunuzu almak için 
StartupMarket Perks botumuza mesaj atın!

StartupMarketʼten...
Nisan 2020 sonunda StartupMarket‘te kendi kurucusu tarafından 
listelenenen girişim sayısı 980ʼi, üye sayımız ise 4.800ʼü geçmiş durumda.
Yeni premium filtreler yayında, artık Aktif Yatırım Arayanlarʼa ek olarak 
Şirketleşenler ve platformda Dokümanı Olanlarʼı da tek tıkla 
filtreleyebiliyorsunuz. 
Şimdi deneyin: https://startupmarket.co/girisimler

1 Milyon startup profili görüntülemesine ulaştık! 

StartupMarket ekibi olarak işin büyümesini takip 
ettiğimiz, hedeflerimiz olan sayıları anlık olarak 
buradan takip ediyoruz. Siz de aynı linkten takip 
edebilirsiniz: SM Güncel Veriler

Startup!"#$%& '"()* Üyelerine 
Özel İndirimler

https://sherpa.blog/online-kurs-ve-egitimler
https://breecks.com
https://
https://breecks.com

