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Keiretsu Forum Türkiye
Yeni Yıl Daveti
2018 yılında pek çok başarılı projeye imza atan Keiretsu Forum
Türkiye ekibi olarak, 26 Aralık’ta Kolektif House KoLounge’da
gerçekleşen geleneksel yılbaşı davetimizle yeni yılı karşıladık.
Ünlü & Co Kadın Girişimciler Akademisi girişimcilerinin de
misafirlerimiz arasında olduğu kutlamamızla yılı keyifli bir şekilde
tamamladık.
100’den fazla melek yatırımcımız ve 6 yılda 35 start-up’a 37
turda 55 milyon TL’den fazla yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve
en güçlü melek yatırımcı ağı olmanın gururunu yaşıyoruz. 2019
yılında da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.

Yazının devamı

“Canlı Video Üretim Teknolojisi” ile
parlamaya hazırlanan
Smarter TV’ye dev yatırım

İsrail Keiretsu Forum Başkanı Danny Arazi, Esra Talu,
Smarter Tv Kurucu Ortak ve Ceo’su Elad Hollander

Keiretsu Forum Türkiye, Elektronik Medya (E-Medya) alanında “Canlı Video Üretim
Teknolojisi” ile parlamaya hazırlanan Smarter TV’ ye 1,200,000 TL yatırım yaptı.
Görüntü içeriğinin makine temelli anlayışını güçlendiren Smarter TV, televizyon
tarihinde bir ilke imza atıyor. Canlı “tıklanabilir” video ile gerçek etkileşimli televizyon
teknolojisini bir arada sunuyor. Smarter TV, 2014 yılında Elad Hollander ve
Victor Shenkar tarafından İsrail’de kuruldu. İş Modeli “BtoB”. Smarter TV, A Seri’de
yatırımcılarından toplamda 1,5 milyon USD’ın üzerinde fon toplamayı başardı.
Smarter TV’nin pazara çıkış tarihi Nisan 2019 olarak öngörülüyor.
Yazının devamı

2019’da Girişimciliğin Odağında
Sağlık Teknolojileri Olacak!
Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, Ekonomist dergisine verdiği
röportajda, Türkiye’deki sağlık teknolojisi girişimlerinin hem sayı hem de kalite olarak
her geçen yıl sürekli geliştiğini ifade etti.
Esra Talu, 2019 yılında melek yatırımcılık alanında yatırımcı kurumlar arasında “ortak
yatırım” (co-investment) ve “tamamlayıcı yatırım” gibi finansal iş birliği modellerinin
daha da artacağını söyledi. 2019 yılında girişimcilik ekosistemi hakkında da bilgi
veren Esra Talu, girişimcilerin zor geçeceği öngörülen 2019’da odağını yerel pazardan
uluslararası pazara çevirmesinin önemine dikkat çekti.
Esra Talu
Keiretsu Forum Türkiye
Genel Müdürü

Yazının devamı

Keiretsu Forum Türkiye’den
“Temiz” Yatırım!
Keiretsu Forum Türkiye, internet üzerinden kapıdan kapıya lostra ve kuru
temizleme hizmeti sunan, kısa sürede de 50 bin kişiye ulaşan yerli girişim
Temiz’e yatırım yaptı.
Zamandan tasarruf ettiren ve hizmetleri kullanıcıların ayağına kadar götüren
start-uplar arasındaki yerini alan Temiz, akıllı telefonlara indirilen bir uygulama
üzerinden ve web sitesi üzerinden hizmet veriyor. Kullanıcılarının ayakkabı ve
giysilerini kendi kuryeleriyle teslim alan Temiz, temizlenen ayakkabı ve giysileri
de kullanıcıların kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor.

Yazının devamı

Yardım 4.0

Hulusi Berik,
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı

Son günlerin moda deyimi Endüstri 4.0’ın yardım dünyasına nasıl
uyarlanacağından bahsetmek istiyorum.
Yardım 4.0 teknolojinin hayatımızda yaptığı yıkıcı değişimle beraber geldi.
Yardımlar ve katkılar yakın zamana kadar ulaşabildiğimiz coğrafyalardan
sağlanıyordu. Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak alt yapının
yaygınlaşmasıyla beraber önceleri telefon aracılığıyla radyo ve televizyon
programlarında yardım toplama kampanyaları yapıldı. GSM teknolojisinin
gelişmesine bağlı olarak SMS (telefondan gönderilen kısa mesaj) vasıtasıyla
yardım alındı.
Bugünlerde cebimizde olmazsa olmazımız olan akıllı telefonlar sayesinde
bir uygulama üzerinden zaman ve mekan bağımsız olarak yardım
yapılabiliyor.
Yazının devamı

Endüstri 4.0 ve Üniversiteler

Gamze Sart, Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Son yılların çarpıcı gündem maddeleri arasında yer alan Endüstri 4.0 kavramı,
dokunduğu her alan üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı başarıyor. Sanayi
ekseninde gerçekleşen tüm yenilik ve devrimlerde olduğu gibi bu noktada
da aslan payını eğitim alıyor. Endüstri 4.0, ilkokul seviyesine kadar inen
yazılım derslerinden, üniversite bünyelerinde yer almaya başlayan kuluçka
merkezlerine kadar geniş bir yelpazede etkisini hissettiriyor.
Endüstrinin günümüze kadar olan organik gelişimine bakıldığında varılan
noktanın çok da şaşırtıcı olmadığını görmek mümkün. 1700’lerin başından
itibaren başlayan endüstriyel devrimle beraber köyden kente gerçekleşen göç
akımı, daha geniş kitlelerin eğitim ihtiyacını ortaya çıkardı.

Yazının devamı

Yetenek Nasıl Çekilir?

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Şirketlerin başarısı gerçekten yetenekli insanları içeri alıp koruyabilmelerine bağlı.”
İşsizlik ciddi bir sorun. Türkiye de işsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerden biri.
Bugünün dünyasının gerektirdiği becerileri taşımayan insanlar için ise, ister mavi
yaka olsun ister beyaz yaka, hayat giderek zorlaşacak. Üniversite diploması da işe
yaramıyor artık, çünkü büyük bir bilgisiz mezunlar grubu var. Durumu anlamak için
televizyonlarda yayınlanan bilgi yarışmalarını izlemek yeterli. Öte yandan şirketlerin
şiddetle ihtiyacı olan gerçekten yetenekli insanları şirkete çekmede ciddi bir
problem sözkonusu.
Yazının devamı
Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim
Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye
Sponsoru

Acilen Sürdürülebilir Vatandaş
Dili dönen dönmeyen herkesin dilinde “sürdürülebilirlik”. Güzel bir kelime olmakla
birlikte, söylenemediği kadar uygulanamıyor da. Ama diyeceksiniz ki, ne gam… Peki
uygulanamayan şey nasıl moda deyimle “trend topic” oluyor? İşte bunu anlayana aşk
olsun! Bildiğim kadarıyla sürdürmek ve sürdürülebilir olmak için sistemli olmak, bilinçli
olmak, saygılı olmak, sevgi dolu olmak gerekiyor. Sürdürebilmek için ekonomik değere
sahip olmak, katma değer yaratmak, fonksiyon ve fayda sağlamak gerekiyor. Bu kriterlere
sahip olmasa da dert etmeden o kadar çok sürdürdüğünü iddia eden var ki, sürdürenler
buysa ben sürdürmeyeceğim diyorsunuz.
Gülin Yücel Sürdürülebilirlik Danışmanı. Üniversitede ders veriyor, kurumlara danışmanlık
yapıyor, sivil toplum kuruluşlarında konunun gönüllü temsilciliğini üstleniyor.
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 35 start-up’a 37 turda 55 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği
yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.
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