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İnovasyon Sosyal Bir Süreçtir

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“İletişim ve iş birliği inovasyonu besler. İnovasyon da başarı için elzemdir.”
İnovasyon için en önemli iki faktör nedir deseler, iletişim ve iş birliğidir derim. İnovasyon
önemli ve inovasyon iş birliği gerektirir. İş birliği de açık, samimi iletişim gerektirir. Bilgi
ve uzmanlık paylaşımı hem şirket başarısını hem de bireysel başarıyı üst düzeye taşır.
İnovasyonda yalnız mucit devri bitti, tabi eğer öyle bir devir vardıysa. Edison 1800’lerin
sonunda ampül üzerinde çalışırken 50 kişilik bir laboratuvarı vardı. Ampulün genel
konsepti ve içine giren birçok parça da zaten bulunmuştu. O zamanın kısıtlı iletişim
olanaklarıyla dahi inovasyoncular var olan bilgiye erişip değerlendirebildiler.
Yazının devamı
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Biyoteknoloji, Telekomünikasyon ve Yazılım
Projelerine Daha Çok Yatırım Yapılıyor
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu,
Ekonomist dergisine verdiği röportajda Keiretsu üyelerinin daha çok teknoloji ve
inovasyon içeren start up’lara yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.
“...2012 yılından bu yana 26 farklı yatırıma baktığımızda biyoteknoloji,
telekomünikasyon ve yazılım projelerine yapılan yatırımların başı çektiğini
söyleyebiliriz. Keiretsu Forum Türkiye olarak fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş
ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş start up’ları süreçlerimize dahil ediyoruz.
Süreçlerimize dahil olan start up’lar aldıkları yatırımı ürünlerini geliştirmekte, farklı
pazarlara açılmakta ve ekiplerini büyütmekte kullanıyor...”

Yazının devamı

Dijitalleşme ve Kadın Yatırımcılığı
Son dönemde yatırımcı odağımıza yerleşen dijitalleşme, hayatımızda farklı alanlarda hızla
girmektedir…
- Nasıl yaşıyoruz? Sağlığımızı nasıl kontrol ediyoruz, ne kadar uyuyoruz, ne kadar sağlıklı
besleniyoruz, günde kaç kaç adım atıyoruz…
- Neler tüketiyoruz? Ne alıyoruz, nasıl alıyoruz, bizim için öncelikli olanlara nasıl
ulaşıyoruz…
- Nasıl çalışıyoruz? Nereden çalışıyoruz; hangi mesai saatleri içinde veya dışında, ne şekilde
bir iletişim kullanarak üretiyoruz…
- Nasıl öğreniyoruz? Çoğalan bilgi karşısında neleri, ne şekilde öğreniyoruz,
güncelleniyoruz…
Yazının devamı
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İktidar Aşkı = α (alfa)+ β (beta)-ε (epsilon)
Ekonometri eğitimini takiben, uzun yıllar devam eden üst düzey yöneticiliğin ardından
(yaklaşık 17 yıl önce) kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kuran Ayşegül Güngör, insan
kaynakları ve yönetim disiplininde deneyimli bir profesyonel ve girişimci. Farklı sektörlerde
dokunmadığı kurum yok diyebiliriz. Tahmin edeceğiniz gibi çok çok çok hikaye biriktirmiş.
Güngör, meslektaşı Gülden Akdemir’le Türkiye’nin ilk iş romanı “Görünmez İpler”i kaleme aldı;
350 sayfa macera dokusu içinde okuru sürükleyen heyecanlı ve tempolu bir çalışma. Tempoda
bir aşk yok! “Neden aşk yok?” diye sorunca, “İktidar aşkı var, yetmez mi?” yanıtını aldım.
Yetmez mi canım… yeter de artar bile. Bir şirketin batış ve çıkış serüvenini anlatan yazarlar,
gerçek hikayeden yola çıkmış sonra birçok gerçek hikayeden esinlenmekle kalmamış, özgün bir
ekonometri modeli kurgulayıp ilerlemişler. Okudukça, bizi yazmışlar diyeceksiniz.
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 6 yılda 32 start-up’a 34 turda 50 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği
yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.
Keiretsu Forum Türkiye
Kolektif House - Maslak Mah., Ahi Evran Cd., Ofis Blok 4, Maslak 42, 34398 Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 356 20 33
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