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Keiretsu Forum Türkiye Talks:

Türkiye’de Melek Yatırımcılığın Hukuki
Boyutları ve Devlet Destekleri
Moderatörlüğünü Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra
Talu’nun yaptığı “Türkiye’de Melek Yatırımcılığın Hukuki Boyutları
ve Devlet Destekleri” konulu etkinliğimiz büyük ilgi gördü.
T.C. Hazine Müsteşarı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel
Müdür Vekili Hakan Ertürk’ün değerli açıklama ve yorumlarıyla
katıldığı etkinlik çerçevesinde melek yatırımcılığın hukuki boyutu
ve devlet destekleri konuşuldu.
En çok merak edilen soruların yanıtlarının verildiği etkinlik
katılımcılar için bilgilendirici ve ufuk açıcı bir toplantı olarak
tamamlandı.
Yazının devamı

Girişim & İnovasyon

Hulusi Berik,
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı

Her geçen yıl büyüyen gelişen girişimcilik eko sisteminin tartışmasız lideri
durumundaki İTÜ Teknokent, Big Bang 2018’i muhteşem
bir şekilde gerçekleştirdi.
Katılımın ücretsiz oluşundan ziyade ilk günden beri tüm eko sisteme karşı
kucaklayıcı bir şekilde yaklaşımı sanrım İTÜ ve İTÜ Teknokent’i eşsiz ve
benzersiz yapıyor. Kültürümüz de de var olan “Sana bir adım atana
sen iki adım at” felsefesinin en güzel örneğini burada görüyoruz.
Bugüne kadar eko sistemde faaliyet gösteren 11 paydaş (umarım sayıyı
hatalı iade etmemişimdir) ile kurulan yakın ilişki sonucu İTÜ Teknokent
büyük bir aileye dönüştü. Her paydaşın kendi markası ve faaliyeti olmasına
rağmen, beraber olmaktan büyük bir keyif aldıkları bir markaya dönüştü
İTÜ Teknokent.
Yazının devamı

Yapay Zeka Kazandıracak

Esra Talu
Keiretsu Forum Türkiye
Genel Müdürü

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, Akşam Gazetesi’ne verdiği röportajda,
finansal teknolojiler ve yazılım geliştirme alanlarında çalışanların yakın gelecekte
kazanacaklarının altını çizdi.
Şu anda Türkiye’de kurumsal ve bireysel olmak üzere 100 üyeleri olduğunu belirten
Keiretsu Forum Türkiye’nin Genel Müdürü Esra Talu, “Bunların 12’si Türkiye’nin dev
şirketleri. Biz girişimcilerle bu kurumları ortak platformda bir araya getirip, onlara
sermaye ve mentorluk desteği verip başarıya ulaşmalarına odaklanıyoruz. Başarımız
diğer ülkelere örnek gösteriliyor” dedi.

Yazının devamı

Amacın Değeri Ne?

Gülin Yücel
Keiretsu Forum Türkiye
Melek Yatırımcı,
Sürdürülebilirlik Danışmanı

Amacı olan, iyi niyete ve sosyal bir etkiye hizmet etmeye çalışan, çevreyi korumaya
saygılı, sosyal-ekonomik dengeleri düzeltmeye çalışan şirket olmak özel sektörün
kapsamı dışında mıdır? Yoksa o şirketi daha da değerli yapar mı?
Yaparsa bu değer nasıl ölçülür? Nasıl daha fazla finansal değer yaratmaya odaklı hale
getirilir?
Elimizdeki araştırmalar artık şirketlerin değerlemelerinin sadece %20’sinin
açıkladıkları finansal rakamlardan, %80’inin ise finansal olmayan ve elle tutulmayan
değerlerden yani iyi niyet, bilinirlik, marka ve kurum itibarı gibi alanlardan geldiğini
söylüyor.
Yazının devamı

“Yeni Yaka” İşler

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Geleceğin iş pazar yerinde hiçbir becerisi olmayan kişilere çok daha az iş olacak.”
İş hayatında çalışanlar, geleneksel olarak “beyaz yaka” ve “mavi yaka” olarak
kategorize edilegeldi. Bunlardan mavi yakalılar doğrudan üretimde çalışanları,
beyaz yakalılar ise bu grubun dışında kalan çalışanları tanımlıyordu. Bu ayrım
bir süredir pek vurgulanmıyor. Aradaki çizgi de bulanık bir hale geldi. Bu
kategorizasyonu bulanıklaştırmada önü çekenler Japonlar. Herkesin şirket
üniforması giydiği bir Japon üretim şirketine girdiğinizde mavi veya beyazı ayırt
etmeniz imkansız.
Yazının devamı
Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim
Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye
Sponsoru

Bozguncu Yenilik Sürüye Karşı
“Farklı bulduğun patron tipi var mı, örnek verir misin?” deseniz, (farklı kriteri hepimiz için
değişik olabilir) bu kategoriye girecek kalabalık bir grup ne yazık ki yok. Sıralayacağım
isimlerin arasına mutlaka Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk
Eczacıbaşı’nı alırım. Eminim her patron gibi iş ve işe dair hedef, hırs ve endişe gibi duygu
ve dürtüleri kendisi de taşıyor. Ben bu özelliğiyle kendisini ayrıştırmıyorum, bunları
profesyonel olmanın zorunlulukları diye sıralarım.
Benin “farklı” hanemde merak, heyecan, ilgi, vizyon var. Bunun altına da bilim, bilgi ve
teknoloji başlıklarını koyabilirim. Faruk Eczacıbaşı kotama böyle düşüyor anlayacağınız.
Teknoloji ve bilişim alanındaki öngörüsü ülkemizde bazı konseptlerin yerleşmesine
önayak olmuştur.
Yazının devamı

Keiretsu Forum Hakkında
Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 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.
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