
Tech-InvesTR Fonlarının Yatırım Yaptığı Firmalar 
 

Fon Yatırım Kategori Açıklama 

500 
Startups 

Arf 
Finansal 
Teknolojiler 

Kurduğu stablecoin tabanlı ödeme ağı ile 
müşterilerine anlık uluslararası para transferi 
altyapısı sağlamaktadır. 

500 
Startups 

Ango 
Yapay Zeka & 
Makine Öğrenmesi 

Uçtan uca data etiketleme platformudur. 

500 
Startups 

Integrated 
Finance 

Finansal 
Teknolojiler 

Kurduğu altyapı sayesinde, IF müşterileri tek bir 
API ile bir çok finansal teknoloji firmasına hızlı 
şekilde entegrasyon sağlamaktadır. 

500 
Startups 

Gesund 
Sağlık Teknolojileri, 
Yapay Zeka & 
Makine Öğrenmesi 

Sağlık sektörü dikeyinde federe öğrenme ile 
merkeziyetten uzak şekilde, verinin gizliliğini 
koruyarak derin öğrenmeyi mümkün kılan bir 
platformdur. 

500 
Startups 

Agave 
Games 

Oyun Yeni nesil hyper-casual oyun yayıncısıdır.  

Boğaziçi 
Ventures 

ACROME 
Robotik 
(Riders) 

Eğitim Teknolojileri 
& Kodlama 

Robotik eğitim teknolojileri üzerine 25 ülkeye 
hizmet veren Acrome tarafından geliştirilen 
Riders; robotik, bilgisayarla görü, veri bilimi, 
yapay zeka ve çok daha fazla alanda etkileşimli 
öğrenme ve işbirliği araçları ile kaliteli içeriğe 
sahip yeni nesil bulut tabanlı bir platformudur. 

Boğaziçi 
Ventures 

Eyedius 
Yapay Zeka, 
Görüntü İşleme & 
Siber Güvenlik 

2017 yılından bu yana yapay zeka tabanlı 
teknolojileriyle kullanıcılarına yenilikçi bir güvenlik 
hizmeti sunan Eyedius, ek bir donanım maliyeti 
oluşturmadan kullanıcıların mevcut güvenlik 
kameralarına entegre olan yazılımları sayesinde, 
görüntülerini %99,9 doğruluk oranıyla saniye 
saniye otomatik olarak analiz etmekte ve riskli 
durum oluşması durumunda uyarılar 
üretmektedir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Funrika Oyun 

Funrika Games, hybrid casual ve casual 
türlerinde mobil oyunlar geliştirerek küresel oyun 
yayıncıları ile oyunlarını geniş kitlelere ulaştırma 
hedefi olan bir mobil oyun stüdyosudur. 
Geliştirdikleri oyunları küresel olarak 
ölçeklendirebilmeleri durumunda ülkenin en 
önemli pazarlarından biri olan oyun ekosisteminin 
gelişmesine ciddi anlamda katkıda bulunacaktır. 

Boğaziçi 
Ventures 

Genz  
Dijital Sağlık & 
Biyoinformatik 

Genz Biyoteknoloji, erken teşhis ve 
kişiselleştirilmiş tedavi için inovatif çözümler 
üreten bir biyoteknoloji şirketidir. Çok hızlı ve 
uygun maliyetle biyoteknoloji tanı kitleri üretme 
yetkinliğine sahiptir. Şirket, genetik tarama 



testleri üzerine çalışmakta ve Ar-Ge odaklı 
inovatif tanı çözümleri geliştirmektedir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Gulliver’s 
Games 

Oyun 

Oyun sektöründe deneyimli ve vizyoner bir ekip 
tarafından kurulan Gulliver’s Games klasik 
tycoon oyun modeli ile karakter bazlı idle oyunları 
birleştiren bir konseptte mobil oyun 
geliştirmektedir. Ülkemizde oldukça ilgi gören 
mobil oyun sektöründe iki farklı oyun modelini 
birleştirerek küresel ölçüde çeşitli ülkelere 
sunulan bir oyun geliştirilmiştir ve benzer türde 
oyunlar ve bir oyun motoru üzerinde çalışmaya 
devam etmektedir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Hiwell  
Dijital Sağlık & 
Online Psikolojik 
Danışmanlık 

Uzaktan klinik psikologlardan psikolojik 
danışmanlık almaya olanak sağlayan girişim, 
kullanıcılarının mobil uygulaması üzerinden kayıt 
olarak tamamı yüksek lisanslı, süpervizyon 
alan/almış ve kendi terapisine giden uzman 
psikologlardan online terapi alabilecekleri bir 
platform sunarak terapinin herkes için ulaşılabilir 
olmasını hedeflemektedir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Mafia Games Oyun 

Mafia Games, hybrid casual ve casual oyun 
geliştirmek üzerine kurulmuş bir oyun 
stüdyosudur. Şans ve yetenek temelli hybrid 
casual oyunlar ayrı ayrı global yayıncılar ile 
yayınlanmaktadır. Stüdyonun asıl üzerinde 
çalıştığı büyük proje tüm geliştirilen oyunların yer 
aldığı casual oyun platformudur. Geliştirilecek 
proje ile birlikte, yapay zeka ile bir veri havuzu 
oluşturularak, farklı oyun firmalarından elde 
edilen milyonlarca oyun içi hareket bilgisi 
(davranış bilgisi) veri havuzuna kaydedilecek ve 
elde edilen veriler etiketlenecektir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Tarentum  
Yapay Zeka –E-
Ticaret & Oyun & 
Enerji 

Enerji, e-ticaret ve oyun sektörleri için gerçek 
anlamda yapay zeka barındıran çözümler 
geliştiren güçlü ve deneyimli ekibe sahip girişim, 
enerji sektöründe Windsuite, oyun ve eticaret 
sektöründe GrowAds ürünleriyle müşterilerinin 
datasını anlamlandırmalarını sağlarken 
optimizasyonla birlikte gelirlerini artırıp, giderlerini 
azaltmalarını sağlamaktadır. 

Boğaziçi 
Ventures 

Veloxia* Oyun 

Veloxia, hybrid casual ve mid-core segmente 
yönelik oyunlar yapmaktadır. Hybrid casual 
türünde başarısını ispat etmiş ve başarılı 
metrikleri olan bir idle oyunları bulunmaktadır. 
Ekip küresel ölçekte ölçeklenebilir oyunlar 
geliştirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe 



sahiptir ve bir oyun şirketi için çok önemli bir 
beceri olan kullanıcı edinme konusunda 
deneyimlidir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Barakatech 
Finansal 
Teknolojiler 

Barakatech, teknolojisi sayesinde Super-App 
geliştirmelerinde API pazaryeri sunmaktadır. 
Barakatech, partnerler ve geliştiricilerden oluşan 
bir ekosistem tarafından desteklenen çeşitli 
finansal ve finansal olmayan hizmetler ile tek bir 
portal olarak hizmet veren Super-App platformu 
oluşturarak büyük ölçekli bir finansal teknoloji 
şirketi olmayı hedeflemektedir. Blockchain 
tabanlı cüzdan, ödeme sistemi, e-KYC ve 
etrafında çoklu özellik barındıran uygulamaları 
hızlı ve ölçeklenebilir geliştirme yetkinliğine 
sahiptir. 

Boğaziçi 
Ventures 

Fiber Games Oyun 

Fiber Games, hyper casual ve mid-core mobil 
oyunlar üzerinde çalışan bir oyun geliştirme 
stüdyosudur. Ekip, dünyaca ünlü Weld it 3D ve 
Kral Şakir: Macera Adası'nı geliştirmiştir. 
Büyümekte olan ekip global ölçekte yüksek 
sayıda kullanıcıya ulaşabilecek mobil oyun 
geliştirme deneyimine sahiptir.  Birçok küresel 
yayıncının radarında olan Fiber Games mega 
hitler yakalamak için çalışmaktadır. 

Collective 
Spark 

Mutlubiev Temizlik Hizmetleri 

Temizlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren, 
temizlik personelleriyle hizmetlerinden 
faydalanmak istenen kullanıcıları buluşturan bir 
çevrim içi pazar yeridir. Türkiye başta olmak 
üzere Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'da önemli 
oranda pazar payına sahiptir. 

Collective 
Spark 

Tarfin 
Finansal 
Teknolojiler & 
Makine Öğrenmesi 

Tarfin, makine öğrenmesine dayalı risk skorlama 
modelini kullanarak, Türk çiftçilerinin tarım 
girdilerine uygun fiyatlar ve hasatta ödeme 
fırsatlarıyla ulaşmalarını sağlayan bir FinTech 
girişimi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 
bağlamda Tarfin, geleneksel bir alanda binlerce 
çiftçinin faydalandığı yenilikçi bir FinTech çözümü 
geliştirmiş ve iş modelinin ölçeklenebilirliğini 
kanıtlamış şekilde uluslararası girişim sermayesi 
kuruluşlarından takip yatırımları almıştır. 

Collective 
Spark 

Pakolino E-Ticaret 

Pakolino, 3-7 yaş arasındaki çocuklar için 
aktivitelerle kazandıkları yetkinlik ve öğrenimleri 
pekiştirmelerine yardımcı olan kutular tasarlayan 
bir e-ticaret sitesidir. Üyelik sistemiyle her ay 
evlere gönderilen kutuların içinde farklı temada 
aktiviteler yer almaktadır. 



Collective 
Spark 

Dekopasaj Çevrimiçi Pazar Yeri 

Dekopasaj, Türkiye’de ve Dubai’de ikinci el 
mobilya ve aksesuarları alıcı ve satıcılarla 
buluşturan bir çevrim içi pazar yeridir. Buna ek 
olarak, satılan ürünlerin nakliyesinde ve 
montajında da aktif rol alarak satış sürecindeki 
verimi taraflar adına artırmaktadır. 

Collective 
Spark 

UserGuiding Web Uygulamaları 

UserGuiding, web uygulamalarının kullanımını 
kod yazmadan oluşturulan ürün rehberleri ile 
kolaylaştıran bir kullanıcı edinme (“user 
onboarding”) ürünüdür. Müşterilerinin önemli 
çoğunluğunu yurt dışından şirketler 
oluşturmaktadır. 

Collective 
Spark 

Justlife Temizlik Hizmetleri 

Justlife, temizlik hizmetleri alanına ek olarak evde 
Covid-19 PCR testi ve kişisel bakım hizmetleri 
alanında faaliyet gösteren, Ortadoğu bölgesinde 
(“MENA”) lider konumda yer alan bir çevrim içi 
pazar yeridir 

Collective 
Spark 

Prisync Fiyat Takip Analiz 

Prisync, e-ticaret siteleri için dinamik bir şekilde 
fiyat ve stok takibi yapan bir hizmet yazılımı 
(SaaS) şirketidir. Rakip analizi yaparak 
markaların satışlarını ve kar marjlarını optimize 
edecek fiyatlandırma tavsiyelerini sunmaktadır. 

Collective 
Spark 

App Samurai 
Yapay Zeka Destekli 
Mobil Reklam Aracı 

App Samurai, hızlı büyüyen şirketler için self 
servis bir mobil reklam aracıdır. App Samurai, üç 
farklı ürünü sayesinde yapay zekâ destekli mobil 
müşteri kazanımını, mobil reklam sahteciliğini 
gerçek zamanlı olarak yakalayıp filtreleme ve 
etkileşimi arttırmayı ve uygulama içi hikaye 
özelliklerini müşterilerine sağlamaktadır. Şirket, 
Financial Times tarafından 2021’de Amerika’nın 
en hızlı büyüyen 500 şirketi arasında 24. sırada 
yer almıştır. 

Collective 
Spark 

Yolda 
Yük / Yolcu 
Paylaşım 
Uygulaması 

Yolda, akıllı algoritmayla kurgulanmış araç 
kapasite yönetimi teknolojisi ile parsiyel ve 
komple taşımacılık için çözümler sunmaktadır. 
Yük sahipleriyle taşımacıları sağlayan bir dijital 
platform olarak faaliyet gösteren Yolda, minimum 
aktarma ile hasar riskini minimize etmekte ve 
araç başı sigorta imkânı sağlamaktadır. Yaygın 
bir taşımacı ağına sahip olan Yolda, yurt dışı 
açılımını da 2021 yılı içinde başlatmıştır. 

Collective 
Spark 

Mobilexpress 
& Lidio 

Finansal 
Teknolojiler 

Mobilexpress, kredi kartlarını PCI DSS Level 1 
uyumlu güvenli sistemlerde saklayarak, üye 
işyerlerinin tek tıkla ödeme, tekrarlayan ödeme 
ve ödeme geçidi hizmetlerinden yararlanmasını 
sağlayan bir ödeme altyapısıdır. Lidio ile birlikte 



platformun, ödeme hizmetleri ve e-para gibi yeni 
nesil hizmetlerin başlamasıyla birlikte tüm 
kullanıcıların erişimine açılması beklenmektedir. 

Collective 
Spark 

Veloxia* Oyun 

2019 yılında kurulan Veloxia, farklı oyun 
kategorilerine odaklanan bir mobil oyun üretim ve 
yayın stüdyosudur. IOS ve Android 
platformlarında çalışan ilk oyunları Space 
Colony: Idle ile yüksek indirme sayılarına 
ulaşmışlardır. 

Collective 
Spark 

AloTech & 
Call Center 
Studio 

Bulut Tabanlı Çağrı 
Merkezi 

AloTech, müşterilerine çağrı merkezi hizmeti 
sunmak isteyen işletmelere tüm çağrı merkezi 
fonksiyonlarını bulut sunucuları üzerinden sunan 
bir SaaS yazılım şirketidir. Bu sayede çağrı 
merkezlerine esneklik, maliyet avantajı, yönetim 
ve kullanım kolaylığı sağlar. Çoğunluğu 
Türkiye’den olmak üzere 600’e yakın müşterisi 
bulunmaktadır. 

Collective 
Spark 

Spotawheel E-Ticaret 

Spotawheel, Avrupa’da ikinci el araçların alım-
satımı amaçlı kurulan bir “B2C” satış platformu / 
pazar yeri olarak faaliyettedir. Akıllı algoritması 
sayesinde ve envanter yönetim sistemiyle Avrupa 
genelinde satışta olan araçların fiyat analizini 
yaparak uygun olanları stoklarına katar ve gerekli 
bakım işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 
bireysel tüketicilere satışa sunmaktadır. 
Faaliyetlerini Yunanistan’da ve Polonya’da 
sürdürmektedir. 

Collective 
Spark 

Teleporter 
Yapay Gerçeklik & 
Oyun 

Teleporter, geliştirdiği yapay gerçeklik (“VR”) 
evreni içerisinde kullanıcılara çeşitli oyunlar ve 
sosyal aktiviteler sunmayı hedeflemektedir. Bu 
evren içerisinde geliştirdiği ilk oyunu olan 
“Merlin’s Chess” sonrası Teleporter, oyunların 
yanı sıra farklı sosyal aktiviteleri de (film izleme, 
konserler, vb.) yakın gelecekte platformundaki 
oyunculara sunacaktır. 

DCP Smartalpha 

Anestezi Uzmanları 
için Yapay Zeka 
Tabanlı Destek 
Çözümleri 

Smartalpha, periferik sinir blokları, prostat 
biyopsisi ve akciğer ultrasonu gibi ultrason 
uygulamalarını desteklemek amacıyla gerçek 
zamanlı yapay zeka tabanlı video analizi 
sunmaktadır. 

DCP Khenda 
Yapay Zeka Destekli 
Video Analiz 
Platformu 

Khenda, yapay zeka destekli video analiz 
platformu ile montaj hatlarında insan kaynaklı 
hataları önleyerek ve operatör eğitim süresini 
azaltarak üretimde verimliliği arttırmayı 
hedeflemektedir. 



DCP Neurocess 
Profesyonel 
Sporcular için 
Giyilebilir Sensörler 

Neurocess, sporcu yaralanmalarını önlemek ve 
sporcuların antremanları etkili bir şekilde 
sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla 
profesyonel takımlar için Elektromiyografi (EMG) 
cihazları ve yazılımı üretmektedir. 

DCP WeBee 
Uçtan Uca Otel 
Misafir Etkileşim 
Platformu 

WeBee, kullanıcı dostu mobil uygulamalar 
aracılığıyla özellikle turizm tesislerinde misafir 
ilişki ve memnuniyetini geliştirmek için uçtan uca 
bir etkileşim platformu sağlamaktadır. 

DCP Virasoft 
Dijital Patoloji 
Sistemleri 

Virasoft, sayısal patoloji alanında tanı, vaka 
yönetimi ve işbirlikleri için kullanıma yönelik 
yazılım geliştirmekte, bu verilerin 
yorumlanmasına ilişkin yapay zeka algoritmaları 
üzerinde çalışmaktadır. 

DCP 
Tea 
Networks 

Wi-Fi 
Optimizasyonu ve 
Bakımı 

Tea Networks, İnternet Servis Sağlayıcıları'na 
abonelerinin Wi-Fi sorun ve ihtiyaçlarını gerçek 
zamanlı takip edebilen, bulut tabanlı kestirimci 
bakım ve optimizasyon platformu sağlamaktadır. 

 
*2 farklı fon tarafından yatırım yapılmıştır. 

 
 
 
 
 


