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Özel Araç Çağırma Uygulaması OLEV’e
Keiretsu Forum Türkiye’den Yeni Yatırım!
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye
ayağı Keiretsu Forum Türkiye, mobil uygulama üzerinden VIP araç
çağırma hizmeti sunan yerli girişim OLEV’e yatırım yaptı.
Şehir içinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli
uygulamalardan biri olan OLEV, kurumsal taşımacılık pazarındaki
faaliyetlerine Keiretsu Forum Türkiye yatırımlarıyla ağırlık veriyor.
Taksi fişlerinin kaybolma, tutar tespiti, muhasebesel iş yükü
sorunlarını geride bırakabilmek için OLEV Pro hizmetini hayata
geçirerek kurumsal alanda güvenli taşımacılığı sağlayan
OLEV, Keiretsu Forum Türkiye’den aldığı yeni yatırımla bu alanda
liderliği hedefliyor.
Yazının devamı

“Benim Fikrim Benim İşim”
Yarışması Başvuruları Başladı
Keiretsu Forum Türkiye ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği
çerçevesinde gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Benim
Fikrim Benim İşim” Yarışmasına başvurular 5 Şubat 2018 tarihi
itibarıyla başladı.
Kazanan ilk üç projeye mali desteğin yanında melek
yatırımcılarla tanışma fırsatı, girişimcilik eğitimleri, mentorluk
ve şirket kuruluş desteği verilecek.
Yazının devamı

Çalışanlarınıza Nasıl İlham Verirsiniz?

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Bugünün şirketlerinin ilham veren liderlere ihtiyacı var.”
Son yıllarda iş dünyasındaki gelişmeler ve hızlı değişim, çevik ve dinamik bir çalışma
ortamını gereklilik haline getirdi. Yalnızca tepelerde değil, uç noktalarda, olayların
geliştiği yerlerde hızlı ve doğru kararlar almak önem kazandı. Ayrıca çalışan profili de
değişti. Artık insanlar kendilerine söyleneni yapmak değil, işlerinde anlam bulmak ve
yaptıklarının bir amaca hizmet ettiğini görmek istiyorlar. Bu gelişmeleri doğru okuyup
liderlik davranışlarını ayarlayabilen şirketler daha başarılı olmaya başladılar. Bildiğimiz
“idareci” modelindeki yöneticilik de artık geçersiz hale geldi...
Yazının devamı

İTÜRO 12 Yaşında
Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztan, ülkemizde
yatırımcıların yatırım yapılacak proje bulamamaktan, girişimcilerin ise
projelerinin yatırımcılar tarafından değerlendirilmediğinden
yakındığını dile getiriyor.
Diğer taraftan genç nüfusumuzun yoğunluğu ve iletişim ortamındaki
büyüme, şaşırtıcı gelişmelerin ortaya çıkmasına fırsat veriyor. İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 12 yıldan bu yana düzenlenmekte olan
İTÜRO robot yarışmaları da bu gelişmelere güzel bir örnek teşkil ediyor.
Yazının devamı

Girişimcilere Tavsiyeler

Esra Talu
Keiretsu Forum Türkiye
Genel Müdürü

Girişimcilik denince hep başarı hikayelerini takip ediyoruz. Halbuki girişimciliğin
vatanı ABD’de 10 girişimden 9’u başarısız oluyor ne yazık ki. Bu rakamlar özellikle
genç girişimciler için motive edici bir istatistik değil belki ama dikkate almakta fayda
var. İyimserlik ve pozitif düşünmek bir girişimcide olması gereken özellikler olsa da
her girişimcinin bir miktar gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu gibi istatistikler girişimcileri
vazgeçmeye değil daha akıllıca davranmaya teşvik etmelidir.
1999 yılında e-ticaret alanında kendi girişimini kurmuş ve 15 yıl boyunca yönetmiş bir
girişimci olarak başarı da başarısızlık da nedir az çok biliyorum...
Yazının devamı

Mümkün

Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye Sponsoru

Bildiğiniz gibi tıp devrim niteliğinde değişim yaşıyor, genetik hayatımızı yerinden sarsıyor.
Gen taraması yapsak çıkar mı bilmiyorum, bizde “motivasyon” geninin eksik olduğunu
görebiliyorum. Genel olarak toplumun her kesiminde... Bu nedenle içimizdeki güzel örnekleri
paylaşarak pozitif enerji virüsü yaymamız gerekiyor. Her gün “Mümkün” diyebilmek için.
Doktor Gülay Özgön. Tıp doktoru-girişimci; Genetik Tanı Merkezi Kurucusu.
İşinin özü, genetik tarama… Örneğin anne kanından bebeğin DNA’sına ulaşarak sağlığıyla ilgili
yorum yapabiliyor...
Yazının devamı

Keiretsu Forum Hakkında
Keiretsu Forum, 3 kıtada 52 şubesi ve 2.500’ün üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağıdır!
Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli sektörlerdeki 1000’i aşkın girişimci şirkete, $800 milyon üzerinde
melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir. Türkiye’de 90’dan fazla melek yatırımcısı ve altı yılda 26 start-up’a 28 turda 50 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği
yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.
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