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Son dönemde ödeme sistemleri sektörüne yapılan en büyük yatırımlardan birini
iyzico aldı.

iyzico’ya 13 milyon dolarlık dev yatırım
Türkiye'nin en önemli fintech girişimleri arasında yer alan ve dikkat çekici bir
büyüme yakalayan yenilikçi ödeme sistemi şirketi iyzico, ülkemizde son
dönemde yapılan en yüksek yatırımlardan birine imza atma başarısını gösterdi.
Gelişmekte olan pazarlarda finansal hizmetler sunan girişimlere yatırım yapan
VEF (Vostok Emerging Finance) önderliğinde gerçekleşen ve VEF’in en büyük
paya sahip olduğu toplam 13 milyon dolarlık yatırım, iyzico’nun bölgesel
büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. iyzico CEO’su
Barbaros Özbugutu, “iyzico’nun aldığı 13 milyon dolarlık yeni yatırım son
dönemde girişim ekosistemine yapılan en büyük yatırımlardan biri oldu.
iyzico’nun bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise yaklaşık 80 milyon TL
(22 milyon dolar) seviyesine ulaştı. Başarı hedefimiz, çalışma disiplinimiz,
yenilikçi Ar-Ge yaklaşımımız ve bu önemli kaynakların da gücüyle 5 yıl içinde 1
milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk yerli girişim olmayı hedefliyoruz” şeklinde
konuştu.
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Türkiye’nin yenilikçi ödeme sistemi şirketi iyzico, C serisi yatırım turunda toplam 13 milyon
dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Erken aşamada hızlı büyüyen finansal hizmet girişimlerine
yaptığı yatırımlarla öne çıkan VEF’nin önderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda, bir
önceki turun lider yatırımcısı olan Dünya Bankası Yatırım Kolu IFC (Uluslararası Finans
Kurumu) ve 212 de pay sahibi kuruluşlar arasında yer alıyor. Söz konusu yatırımın ardından
iyzico’da büyük azınlık ortak konumuna gelen VEF’ye de bu kapsamda yönetim kurulunda
temsil hakkı da tanınıyor.
Aldıkları önemli yatırıma ilişkin açıklama yapan iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu,
“Ülkemizde ödeme sistemleri sektörüne öncülük eden iyzico Türkiye’den doğan bir başarı
hikayesi olarak bögesel liderlik hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. iyzico her
ay ortalama 400 yeni üye işyerini bünyesine katıyor. 8.500 üzerinde aktif üye işyerimiz ve
pazar yerleri altında yer alan 160.000 aktif satıcıya ödeme hizmeti sunuyoruz. Son 1 yıl
içinde ortalama işlem sayısını yüzde 500 büyüterek 1.5 milyar lira işlem hacmine ulaşmayı
başardık. Hem Türkiye’de hem de bölgemizde ortaya koyduğumuz bu performans
kapsamında şirketimiz değerini katlıyor ve doğal olarak dünyadaki yatırımcıların da radarına
giriyoruz. Bu doğrultuda, çok sayıda yatırım şirketi ile olan temasımız sonucunda büyüme ve
bölgesel liderlik hedeflerimizde bize daha fazla katkıda bulunacağına inandığımız VEF’nin
yanında önceki yatırımcılarımız IFC ve 212 ile ilerleme kararı aldık. iyzico’nun aldığı 13
milyon dolarlık yeni yatırım miktarı son dönemde sektörümüzde yapılan en büyük
yatırımlardan biri oldu. Bugüne kadar aldığımız toplam yatırım ise yaklaşık 80 milyon TL
seviyesine ulaştı. Başarı hedefimiz, çalışma disiplinimiz, yenilikçi Ar-Ge yaklaşımımız ve bu

önemli kaynakların da gücüyle 5 yıl içinde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk yerli girişim
olmayı ve bölgemizde bir ayak izi bırakmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
VEF Genel Müdürü Dave Nangle ise şunları söyledi: “VEF olarak iyzico’ya yaptığımız
yatırımdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu aynı zamanda Türkiye pazarında yaptığımız ilk
yatırım olma özelliğini de taşıyor. iyzico’nun gelişmekte olan pazarlarda karşılaştığımız en iyi
ödeme sistemi şirketlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. iyzico’nun başarısı,
ekibinin değerli tecrübeleri ve Türkiye’nin ödeme sistemleri alanında sunduğu fırsatlar bizi bu
yatırımı yapmaya yönlendiren başlıca etkenler oldu.”
VEF 2015 yılında, BlaBlaCar, Delivery Hero, GeTT gibi küresel çapta tanınmış girişimlere
yaptığı yatırımlarla öne çıkan Vostok New Ventures bünyesinden çıkmış ve gelişmekte olan
pazarlarda fintech girişimlerine yatırım yapmak üzere kurulmuştu.

iyzico hakkında
Avrupa’da e-ticaret ve ödeme sistemleri alanlarında Firstdata, ClickandBuy, Klarna gibi
saygın şirketlerde önemli kariyerlere sahip olan Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin tarafından
2013 yılında İstanbul’da kurulan iyzico, kolay ve güvenli ödeme sistemi yönetim platformu
olarak e-ticaret dünyasına çözüm sunuyor. E-ticaret sektöründe önemli bir boşluğu dolduran
ve Türkiye’nin BDDK lisanslı öncü ödeme hizmetleri şirketi olan iyzico, kısa sayılabilecek bir
sürede önemli bir başarı göstererek 8.500 üzerinde aktif üye işyeri ve pazaryeri modeli
altında 160.000 adet satıcı hesabına ulaştı. Dünya standartlarındaki PCI-DSS sertifikasına
sahip altyapısı ve e-ticarete aşık olan bir ekibin yönetiminde Türkiye pazarına adapte edilen
iyzico, İran pazarını da 2016 yılı içinde dünyaya entegre eden ilk şirket olarak, katma değerli
çözümleriyle online ödeme kabul eden herkesin hayatını daha da kolaylaştıracak.
www.iyzico.com

