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Önsöz ve Rapor Özeti

Değerli Okur,

Mayıs 2020’de Türkiye’deki 12 startup’ın yaklaşık 5 
Milyon Dolar yatırım aldığını gördük. 

StartupMarket platformundaki verilere göre bu ay 
dikkat çeken 3 girişim, etkinlik yönetim platformu 
Wevent, ‘deneyim satışı’na odaklanan Expona ve 
abonelik modeli ile çocuklar için bilimsel kutu 
oyunlar gönderen Bilimix oldu.

Rapor tarihi itibariyle StartupMarket üzerinden 
yatırım arayan 58 girişim var. Onların arasından 
seçip yorumladığımız 2 girişimi Kaşif Üye’lerimize 
ilettik.

Bu ayın video mülakat konuğu Mindsite oldu. 
Markaların rakipleri ile arasındaki fiyat analizi 
raporluyor. Videoda daha yakından tanıyacaksınız.

2 startup hakkında hazırladığımız değerlendirme 
raporlarından kısa birer kesit de Kaşif Üye’lerimize 
sunuldu.

Umarım StartupMarket Mayıs 2020 Ekosistem 
Raporu’nu keyifle okursunuz,

Naci KAHRAMAN
Partner, StartupMarket
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Mayıs Ayı Startup Yatırımları

Mayıs 2020’de Türkiye’deki 12 startup’a yaklaşık 5 Milyon USD yatırım 
yapıldı. Böylece, 2020’nin ilk 5 ayında 53 adet startup’a toplamda 31 
Milyon USD yatırım gerçekleşmiş oldu.

Mayıs 2020 Startup Yatırım Haber Özetleri ve Kaynak Linkler

1 Organik moleküllerden doğal gıda koruyucular üreten Nanomik, TRAngels melek yatırımcıları 
ve İTÜ ARI Teknokent‘ten 1.8 Milyon TL yatırım aldı.
26 Mayıs 2020

2 İşletmelere verimli lojistik hizmetler sunan "yolda", Collective Spark liderliğinde 830 Bin Dolar 
yatırım aldı.
22 Mayıs 2020

3 Yerinde servis hizmeti veren girişim CepteTamir'i Servvis satın aldı.
18 Mayıs 2020

4 Yazlık ev, tekne ve villa kiralatan TatildeKirala.com, 20 Milyon TL değerleme ile yatırım aldı.
18 Mayıs 2020

5 İnternete bağlı cihazların veri akışı üzerine çalışan IoT odaklı şirket 'NetOp' Detaysoft’tan 
yatırım aldı.
13 Mayıs 2020
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https://egirisim.com/2020/05/26/yerli-biyoteknoloji-girisimi-nanomik-trangels-liderliginde-1-8-milyon-tllik-ikinci-tur-yatirim-aldi/
https://webrazzi.com/2020/05/22/dijital-lojistik-girisimi-yolda-collective-spark-830-bin-dolar-yatirim/
https://webrazzi.com/2020/05/22/dijital-lojistik-girisimi-yolda-collective-spark-830-bin-dolar-yatirim/
https://egirisim.com/2020/05/18/yerinde-servis-hizmeti-veren-girisim-ceptetamir-servvis-tarafindan-satin-alindi/
https://webrazzi.com/2020/05/18/tatildekiralacom-20-milyon-tl-degerleme-yatirim/
https://egirisim.com/2020/05/13/turk-muhendisler-tarafindan-hollandada-kurulan-netop-teknoloji-detaysofttan-yatirim-aldi/


Mayıs Ayı Startup Yatırımları

6 Siber güvenlik teknolojileri geliştiren Cyber Struggle, 38 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.
12 Mayıs 2020

7 e-ticaret pazarına yönelik piyasa araştırması ve fiyat optimizasyonu yapan Prisync İngiltere 
merkezli rakibi Competitor Price Watch'ı satın aldı.
11 Mayıs 2020

8 KOBİ odaklı veri koruma ve güvenlik sertifikasyon süreçlerini kolaylaştıran Verilogy Startup 
Wise Guys’tan 4.8 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.
11 Mayıs 2020

9 Tedarikçi finansmanı platformu Figopara’nın 1 Milyon Dolar'lık yeni yatırım turuna Dünya 
Bankası ve Revo Capital de katıldı.
7 Mayıs 2020

10 Kısa dönemli ev kiralama yönetim platformu Missafir 1,9 Milyon Dolar değerlemeden yatırım 
aldı. Missafir’i Şubat ayında size sunmuştuk.
6 Mayıs 2020

11 Mobil uygulama üzerinden öğrencilerin sorularına cevap bulduğu eğitim platformu Kunduz, İTK 
Ventures’tan yatırım aldı.
5 Mayıs 2020

12 Kurumsal şirketler için interaktif e-öğrenme platformu GmPly, 1 milyon dolar değerleme ile 
BUBA Campus'ten yatırım aldı.
4 Mayıs 2020

13 Görme engelliler için akıllı baston geliştiren WeWALK, Vestel Ventures ve çeşitli bireysel 
yatırımcılardan 5 milyon TL yatırım aldı.
1 Mayıs 2020

Tüm hakları saklıdır. © 2020 | Startup Teknoloji Yatırım A.Ş. | startupmarket.co

StartupMarket Yatırım Haber botumuzu ¨Radara Ekle¨yin, yatırım 
haberlerinden en hızlı şekilde haberdar olun!

StartupMarket Yatırım Haber Botu’na git
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https://webrazzi.com/2020/05/12/yerli-girisim-cyber-struggle-38-milyon-tl-degerleme-yatirim/
https://webrazzi.com/2020/05/11/prisync-competitor-price-watch-satin-aldi/
https://egirisim.com/2020/05/11/verilogy-startup-wise-guystan-4-8-milyon-tl-degerleme-ile-yatirim-aldi/
https://egirisim.com/2020/05/07/figoparaya-dunya-bankasi-ve-revo-capitalin-de-katildigi-turda-1-milyon-dolar-yatirim-yapildi/
https://blog.startupmarket.co/missafir-yatirim-aldi/
https://blog.startupmarket.co/missafir-yatirim-aldi/
https://webrazzi.com/2020/05/05/itk-ventures-startupfon-mobil-egitim-girisimi-kunduz-yatirim/
https://webrazzi.com/2020/05/04/interaktif-video-e-ogrenme-platformu-gmply-1-milyon-dolar-degerleme-ile-yatirim-aldi/
https://webrazzi.com/2020/05/01/gorme-engelliler-icin-akilli-baston-wewalk-5-milyon-tl-yatirim-aldi/
https://startupmarket.co/startup-yatirim-haberleri/haberler
https://startupmarket.co/startup-yatirim-haberleri/haberler


Dikkat Çeken Girişimler
StartupMarket’te bu ay öne çıkan girişimler:

Wevent – https://startupmarket.co/wevent
Wevent, kişisel gelişim alanındaki ve iş dünyasındaki etkinlikleri şirket 
çalışanlarına yan hak olarak sunan bir dijital etkinlik platformudur. 
Organizatörler ve şirketlere yönelik araçlar sunan Wevent Şubat 2020’de 
kurulsa da meraklıların ilgisini kısa sürede çekmeyi başardı. 

Expona – https://startupmarket.co/expona
Expona, deneyim odaklı bir pazar yeri platformudur. Kasım 2019’da kurulan 
girişim salgın sebebiyle hızla online deneyim satışına pivot etti. Platformda şu 
an diyetisyenlerden şirket yöneticilerine, illüzyonistlerden tiyatro oyuncularına 
kadar geniş bir yelpazede çeşitli ücretlerde deneyimler sunuluyor.

Bilimix – https://startupmarket.co/bilimix
Bilimix, abonelik modeli ile her ay 6-10 yaş arası çocuklara yönelik paketler 
gönderiyor. Kutularda uzman eğitimciler ve pedagoglar tarafından hazırlanan 
eğlenceli kitapçıklar, evde yapılabilecek geri dönüşüm aktiviteleri ve dersler ile 
ilişkilendirilen oyunlar bulunuyor.

StartupMarket’te kendini listeleyen 1060+ girişimin tamamını
burada görüp filtreleyebilirsiniz:

startupmarket.co/girisimler
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StartupMarket’te 
Yatırım Arayanlar

Modimu – https://startupmarket.co/modimu
Modimu, kişilerin kronik hastalıklarını takip etmelerini sağlayan, sağlık 
kurumlarına uzaktan hasta izleme yazılımı sağlayarak doktorların karar 
vermelerine yardımcı olan akıllı bir dijital sağlık asistanı. Salgın döneminde hizmet 
vermeye başlayan Modimu, 2 ayda 4 şirket ile çalışanlarının sağlık takibi için 
anlaşmış ve toplamda 10 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Cognitiwe – https://startupmarket.co/cognitiwe
Cognitiwe, iş güvenliği, kalite kontrol, akıllı stok takibi gibi birçok alanlarda 
şirketlere yapay zeka destekli video analiz çözümü sunuyor. İmalat sektörlerine 
odaklanan Cognitiwe, uzun yıllardır bu konularda çalışan deneyimli bir ekibin 
ürünü.

Yatırım Arayan Tüm Girişimleri Görmek İçin 

StartupMarket Kaşif Üyeler, aktif yatırım arayan tüm girişimleri StartupMarket 
üzerinden tek tıkla filtreleyip görebilir: https://startupmarket.co/girisimler

Rapor tarihi itibariyle 58 girişim StartupMarket
üzerinden yatırım aradığını belirtiyor. 

İşte onlardan 2’si:
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BU BÖLÜMÜ SADECE KAŞİF ÜYELER GÖREBİLİR.
StartupMarket Kaşif Paket Almak İçin Tıklayın.

Detaylı bilgi almak istediğiniz girişimler hakkında bize yazın:

info@startupmarket.co

https://startupmarket.co/modimu
https://startupmarket.co/cognitiwe
https://startupmarket.co/girisimler
https://startupmarket.co/paketler
https://startupmarket.co/paketler


Mindsite ile 1e1
Video Mülakat

Her ay girişimler seçip, onları daha iyi tanımak için kurucuları 
ile 1’e 1 mülakatlar yapıyoruz. Bu kayıtları da siz üyelerimizle 
paylaşıyoruz.

Bu ayın konuğu: Mindsite

Markalara kendi ürünlerinin ve benzer pazarda faaliyet 
gösteren rakiplerinin ürünlerinin e-ticaret sitelerindeki, 
perakende satış mağazalarındaki fiyat bilgilerini takip eden ve 
raporlayan Mindsite'ın kurucusu İsmail Arapzade'yi online 
mülakatta ağırladık.

Naci Kahraman’ın Mindsite kurucusu ile yaptığı video mülakat burada:

videoya gitmek için tıklayın
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https://www.youtube.com/watch?v=5QGDYXEQOmg
https://startupmarket.co/mindsite-1
https://www.youtube.com/watch?v=5QGDYXEQOmg


Startup Değerlendirme Raporları

Profesyonel yatırımcı müşterilerimize ¨Startup Değerlendirme 
Raporları (StartupMarket - SM Full Assessment Reports)¨ 
sunuyoruz.

Sonraki sayfalarda bu raporlardan 2 örnek özet göreceksiniz.

SM Full Assessment Report Metodolojisi

StartupMarket ekibi, startup değerlendirmelerini 4 ana başlık altında bulgular 
toplayarak ve bulguları yorumlayarak yapar:

1. Problem - Çözüm uyumu (Problem net mi, çözüm önerisi problemi 
çözebiliyor mu?)

2. Çözüm - Ürün uyumu (Ürün, tarif edilen çözümü sağlıyor mu?)
3. Ürün - Pazar uyumu (Ürün ve gelir modeli, pazar dinamiklerine uygun 

mu?)
4. Ekip - Pazar uyumu (Ekibin yetkinlik ve deneyimleri, hedef pazara ne 

kadar uygun?)

StartupMarket müşterilerine tüm ana ve alt başlıklarda detaylı incelemeleri 
içeren rapor (Full Assessment Report)’un yanısıra, müşterinin talebi 
doğrultusunda, belli-sınırlandırılmış konularda da rapor sunar.

Detaylı bilgi almak istediğiniz girişimler hakkında bize yazın:

info@startupmarket.co
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SADECE PREMIUM ÜYELER
SM Assessment Report

Sorwe - https://startupmarket.co/sorwe

Kendilerini çalışan deneyimi platformu olarak niteleyen Sorwe, İnsan 
Kaynakları süreçlerinde işin operasyonel değil, çalışan oryantasyonu, 
eğitimi ve memnuniyeti gibi stratejik tarafına eğiliyor. Koçtaş, Decathlon, 
KordSA, ISUZU, Bilim İlaç gibi sektörlerinin önde gelen birçok şirkete 
satış yapmayı başardı.

Diğer yandan, Sorwe’nin müşterilerine sunduğu hizmet seçenekleri çok 
geniş, bu da yeni müşteri kazanımında odak dağılmasına sebep olabilir. 
Hızlı büyüme için öne çıkan bazı özelliklerine odaklanabilirse uluslararası 
alanda daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz.

Sorwe'nin kurucusu Emrah Ertürk, deneyimli bir yönetici. Ertürk yeni 
pazarlara açılma denemeleri yapmak için birkaç ay önce İngiltere'ye 
taşındı ve orada da bu amaçla bir ekip kuruyor.
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Modimu – https://startupmarket.co/modimu
Modimu, kişilerin kronik hastalıklarını takip etmelerini sağlayan, sağlık 
kurumlarına uzaktan hasta izleme yazılımı sağlayarak doktorların karar 
vermelerine yardımcı olan akıllı bir dijital sağlık asistanı. Salgın döneminde hizmet 
vermeye başlayan Modimu, 2 ayda 4 şirket ile çalışanlarının sağlık takibi için 
anlaşmış ve toplamda 10 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Cognitiwe – https://startupmarket.co/cognitiwe
Cognitiwe, iş güvenliği, kalite kontrol, akıllı stok takibi gibi birçok alanlarda 
şirketlere yapay zeka destekli video analiz çözümü sunuyor. İmalat sektörlerine 
odaklanan Cognitiwe, uzun yıllardır bu konularda çalışan deneyimli bir ekibin 
ürünü.

BU BÖLÜMÜ SADECE KAŞİF ÜYELER GÖREBİLİR.
StartupMarket Kaşif Paket Almak İçin Tıklayın.
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SADECE PREMIUM ÜYELER
SM Assessment Report

Sorwe - https://startupmarket.co/sorwe

Kendilerini çalışan deneyimi platformu olarak niteleyen Sorwe, İnsan 
Kaynakları süreçlerinde işin operasyonel değil, çalışan oryantasyonu, 
eğitimi ve memnuniyeti gibi stratejik tarafına eğiliyor. Koçtaş, Decathlon, 
KordSA, ISUZU, Bilim İlaç gibi sektörlerinin önde gelen birçok şirkete 
satış yapmayı başardı.

Diğer yandan, Sorwe’nin müşterilerine sunduğu hizmet seçenekleri çok 
geniş, bu da yeni müşteri kazanımında odak dağılmasına sebep olabilir. 
Hızlı büyüme için öne çıkan bazı özelliklerine odaklanabilirse uluslararası 
alanda daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz.

Sorwe'nin kurucusu Emrah Ertürk, deneyimli bir yönetici. Ertürk yeni 
pazarlara açılma denemeleri yapmak için birkaç ay önce İngiltere'ye 
taşındı ve orada da bu amaçla bir ekip kuruyor.
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Modimu – https://startupmarket.co/modimu
Modimu, kişilerin kronik hastalıklarını takip etmelerini sağlayan, sağlık 
kurumlarına uzaktan hasta izleme yazılımı sağlayarak doktorların karar 
vermelerine yardımcı olan akıllı bir dijital sağlık asistanı. Salgın döneminde hizmet 
vermeye başlayan Modimu, 2 ayda 4 şirket ile çalışanlarının sağlık takibi için 
anlaşmış ve toplamda 10 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Cognitiwe – https://startupmarket.co/cognitiwe
Cognitiwe, iş güvenliği, kalite kontrol, akıllı stok takibi gibi birçok alanlarda 
şirketlere yapay zeka destekli video analiz çözümü sunuyor. İmalat sektörlerine 
odaklanan Cognitiwe, uzun yıllardır bu konularda çalışan deneyimli bir ekibin 
ürünü.

BU BÖLÜMÜ SADECE KAŞİF ÜYELER GÖREBİLİR.
StartupMarket Kaşif Paket Almak İçin Tıklayın.
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StartupMarket’te Yatırım Arayan Girişimlerden Missafir Yatırım Aldı

Mayıs 2020’de 1,9 Milyon Dolar değerlemeden 
yatırım alan kısa dönemli ev kiralama 
yönetim platformu Missafir‘i Şubat 2020’de 
siz StartupMarket Kaşif üyelerimize sunmuş, kurucusu Mehmet Yüksel’i Mart ayında ¨1’e 1¨ 
isimli YouTube programımızda ağırlamıştık. Mehmet Yüksel, Missafir’in StartupMarket’teki 
yatırım alma deneyimini kaleme aldı, buradan okuyabilirsiniz.

Mayıs 2020 sonunda StartupMarket‘te kendi kurucusu tarafından listelenen 
girişim sayısı 1070’i, üye sayımız ise 5.600’ü geçmiş durumda!

StartupMarket’ten...

StartupMarket & BTM Sahne XL - Online Demo Day işbirliği

İstanbul Ticaret Odası iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin desteklediği 20 girişimin sahne 
aldığı demo day 15 Mayıs 2020’de StartupMarket işbirliği ile ONLINE CANLI YAYIN olarak 
düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Şekib Avdagiç, teknoloji yazarları Serdar Kuzuloğlu ve Ahmet Can, müzisyen Cemil 
Demirbakan konuşmacılar arasındaydı. 4 saat süren yayını 2.000 kişi izledi. 
Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve çalışma sonuçları için tıklayın: BTM x StartupMarket

Sorumluluk Reddi
Bu rapordaki veriler 3. parti dijital analitik araçlar ve girişimcilerin beyanlarına dayalı 
şekilde hazırlanmaktadır. StartupMarket verileri resmi olarak doğrulamaz.
Raporda kullanılan materyaller teknik hatalar,  yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar 
ve yanlışlıklar içerebilir. StartupMarket, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk 
kabul etmemektedir.  Bu raporda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 
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https://blog.startupmarket.co/missafirin-kurucusu-mehmet-yuksel-yatirim-deneyimini-startupmarkete-yazdi/
https://blog.startupmarket.co/btm-x-startupmarket-sahnexl-online/

