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Keiretsu Forum Türkiye’de Yeni Yönetim
Esra Talu
Keiretsu Forum Türkiye
Genel Müdürü

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum
Türkiye olarak, ülkemizde melek yatırımcılığın yönünü belirliyor olmanın hem gururunu
hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılarımıza ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere
sunduğumuz desteklere her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Ülke ekonomisine olumlu
yönde destek olmak amacıyla çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.
Hiç şüphesiz ki bu sürdürülebilir destek ve başarının ardında büyük bir aile olmanın
önemi yatıyor. Bu gerçekten yola çıkarak önemli çalışmalara imza atan tüm üyelerimizi
gönülden tebrik ediyorum ve yönetim kurulumuzda kısa bir süre önce yaşanan değişikliği
de sizlere açıklamak istiyorum. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Genel
Kurul çerçevesinde görev süresi biten eski Yönetim Kurulu yerine yeni bir Yönetim Kurulu
oluşturuldu. Hulusi Berik, Ali Özgenç, Ümit Karaarslan, Muzaffer Öztan, Gökhan Eyigün,
Gamze Sart, ve Burak Dalgın’dan oluşan yeni Yönetim Kurulu, Başkanlık görevine Hulusi
Berik, Başkan Yardımcılığı’na da Ali Özgenç’i getirdi. KAYAK Keiretsu Forum Türkiye Kadın
Yatırımcı Kolu Başkanlığı’nı ise Candan Karabağlı sürdürüyor.
Yazının devamı

Keiretsu Forum İstanbul Üyeleri
Blockchain Etkinliğinde Buluştu
Keiretsu Forum İstanbul, 14 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi
Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile birlikte “Blockchain” etkinliğine imza attı. Boğaziçi
Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlik,
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Direktörü Prof. Dr.
Asım Karaömerlioğlu’nun yaptığı konuşma ile başladı. Prof.
Karaömerlioğlu, konuşmasında blockchain’i sosyal bilimler
perspektifiyle ele aldı. Karaömerlioğlu’nun ardından BTS
Avukatlık Bürosu Ortağı Yasin Beceni söz aldı...
Yazının devamı

KAGİDER, Melek Yatırımcılarla
Bir Araya Geldi
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, KAGİDER
üyeleri ile bir araya geldi. Talu, etkinlikte KAGİDER üyelerine
melek yatırımcılığın ülke için önemini, yatırım yapma sürecini
ve şirket değerleme yaklaşımlarını anlattı.
Yatırım almak isteyen girişimcilerin ve yatırımcı olmayı
düşünen KAGİDER üyelerinin katıldığı etkinlikte, Türkiye’de
melek yatırımcılığın ve iş birliklerinin gelişmesinin son derece
önemli olduğu vurgulandı.
Yazının devamı

Merak Neden İyidir?

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Meraklı insanları istisna olarak görmeyen şirketler çok şey kazanırlar.”
Küçük çocuklar sürekli “Niçin?” diye sorarak her şeyin açıklamasını isterler. Etraflarında
olan biteni anlamlandırmaya çalışan çocuklar, son derece meraklıdır ve soru sormaktan
çekinmezler. Yapılan araştırmalar merakın dört-beş yaşlarında zirveye ulaştığını ve
ondan sonra düzenli bir şekilde aşağı indiğini gösteriyor. Zira bu dönemde kendine
güven ve deneyimin sergilenmesi meraka galip gelmeye başlıyor. Birçok iş yerinde
de bunun yansımalarını görmek mümkün. İnsanlar şirketin iş yapış şeklini ve kendi
görevlerini değişmez bir şey zannediyorlar.
Yazının devamı

Endüstri 4.0 ve Startup Dünyası

Gamze Sart
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Endüstride dijitalleşmenin akabinde yeni ihtiyaçların doğması, Almanya’nın
öncülüğünde gerçekleşen ve 4. Sanayi Devrimi olarak kabul edilen Endüstri 4.0’ı
hayatımıza kazandırmıştır. 2011 yılında ismini koyarak yakaladığımız ilk endüstriyel
devrim olan Endüstri 4.0, üretim bandında verimliliği artırma temelinde ele alınsa da
insanın olduğu her alanı etkileyen bir dönüşüm olarak görülmelidir.
Endüstri 4.0’la beraber özellikle üretimde yaşanan dönüşüm, birçok alanda inovasyonu
zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte yaşanan problemler ve kurumsal firmaların yetersiz
kaldığı konularda inovatif çözümler sunan girişimler, büyük yatırımlar alabilmişlerdir.
Yazının devamı

QZenobia ile
mültecilerin sorunlarına
çözüm olmayı amaçlıyoruz

Muzaffer Öztan
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Topluma olumlu yönde katkıda bulunacak sosyal etki odaklı sürdürebilir bir iş
modeli olan QZenobia Mülteci Portalı ile uluslararası arenada pek çok ödüle
layık görülen QZenobia Kurucusu Berat Kajimi ile Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztan özel bir röportaj gerçekleştirdi...

Yazının devamı

Stockholm Sendromu
Adam Kotsko, Amerikalı bir akademisyen. “Neden Sosyopatları Seviyoruz?” diye sorduğu
kitap başlığının devamı şöyle; “Kapitalist Televizyonculuğun Rehberi”. Kotsko, Chicago’daki
Schimer Kolej’de ders veriyor. Uyumsuzluk diye çevirebileceğim “awkwardness” ve ürpertici/
tedirgin edici diye Türkçeleştirebileceğim “creepiness” adlı çalışmaları da var. Diyor ki özetle,
Kapitalizmin ürünü televizyonlarımızı açtığımızda ekrandan fırlayan karakterler normal değil,
ancak o kadar çoklar ve öylesine yaygınlar ki, normali onlar sanarak yaşıyor, normalden hızla
uzaklaşıyoruz. Çevremiz sınır tanımayan sosyopatlarla dolu, üstelik bunlar toplumdan ilgi
görüyor, hatta öykünülmesi istenen modeller olarak gösteriliyorlar...

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

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.
Keiretsu Forum Türkiye
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sk. No:14 Bilge Apt. D:4 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 212 356 20 33
Web: www.keiretsuforum.com.tr E-posta: info@keiretsuforum.com.tr
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