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Nerede Oynamalı? Nasıl Kazanmalı?
“Stratejinin zor olması gerekmez, bir sayfaya sığdırılabilir.”

Bugüne kadar strateji ile ilgili çeşitli yazılar yazdım. Bu yazı da konuya farklı bir bakış açısı 
getirmeyi amaçlıyor. İş ortamındaki karmaşa ve gürültü, karar vericilerin bocalamasına 

neden oluyor. Bunlara eklenen ekonomik, politik şirket-dışı faktörler de bazen kararların 
ertelenmesine ve günü kurtarma modelinde çalışmaya neden olabiliyor. Bu tutum da 
maalesef şirketlerin geleceğini ipotek altına alan bir şey. Bu duruma düşmemek için 

stratejik yaklaşım ve odaklanma günümüzde her zamankinden daha önemli.

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye 

Yönetim Kurulu Üyesi
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Keiretsu Forum Yatırımlarından 
Savara Inc.

ABD Borsası’nda Halka Açıldı!
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum yatırımları arasında yer alan 
Savara Inc. halka açıldı. ABD Borsası Nasdaq’da gerçekleştirilen halka arz töreninde 

Ceosu Rob Neville ve ekibinin yanı sıra Keiretsu Forum’un Kurucusu ve Başkanı Randy 
Williams hazır bulundu. Başta “AeroVanc” ürünü olmak üzere, solunum ilaçları geliştiren 

Savara Inc., 2012 yılında C serisi yatırım turunda 50 milyon değerleme ile Keiretsu 
Forum Türkiye üyelerinden 2 turda toplam yarım milyon dolara yakın yatırım almıştı.  

Keiretsu Forum Girişim Tarama Toplantısı - 2 Ağustos 2018 - İstanbul

Keiretsu Forum Yatırımcı Toplantısı - 16 Ağustos 2018 - İstanbul

Keiretsu Forum Girişim Tarama Toplantısı - 13 Eylül 2018 - İstanbul

Keiretsu Forum Yatırımcı Toplantısı - 27 Eylül 2018 - İstanbul
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Görüşleriniz İçin 

Tıklayınız
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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.

Sadakat Krizi
Birleşmiş Milletler’e göre dünya üzerinde 793 milyon kişi yetersiz besleniyor, 761 milyon kişi 
aşırı fakirlik düzeyinde yaşıyor, 2 milyar kişi sağlıklı içme suyuna ulaşamıyor. Bu rakamlardan 

da anlaşılacağı üzere, dünyanın en önemli sorunu var olmak! Bu sorunları aşağı yukarı hepiniz 
biliyorsunuz. Rakamlar ezberinizde kalmamış olabilir. Her şeyin yeterince farkındayız

 ama alıştık.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre, dünya genelinde 260 milyon kişi işsiz. İşsizlik dünyanın 
en önemli sorunlarından. Buna da alıştık. Üstelik farklı istatistiklerle hoş göstermenin yollarını 

bulduk. ILO verileri arasında gelişmiş dünyanın yüzde 30’unun kendi kendisinin patronu 
olduğunu gösteren istatistikler mevcut. 
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Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim 
Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye 
Sponsoru
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Genç Girişimciler Globalleşmek İçin 
Acele Etmemeli  

 
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, Türkiye’deki melek yatırım ve 

girişimcilik ekosistemini Magg4 dergisine değerlendirdi.  

“...Çoğu girişimci idealleri ve hedefleri olan, risk alma cesareti olan güçlü karakterde 
kişiler. Bu nedenle kendilerine inanan ve güvenen insanlar ile çalışmayı tercih ediyorlar. 
Melek yatırımcılar da aslında en az girişimciler kadar risk almayı seven, vizyon sahibi ve 
ileri görüşlü insanlar. Girişimcide aradıkları en önemli özellik tutku. Tutku bir girişimciyi 

hedeflerine götürecek en önemli kişisel özelliklerden biri...” 

Esra Talu
Keiretsu Forum Türkiye 

Genel Müdürü


