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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.

Yazının devamı

Keiretsu Forum Türkiye Talks  
Attila Köksal’ı ağırladı

Ünlü Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve FODER Başkan 
Yardımcısı Attila Köksal, Keiretsu Forum Türkiye Talks’a 

konuk oldu. 

“Varlık Nedir?” sorusuna cevabın arandığı etkinlikte tasarrufun ve 
düzenli birikimin öneminin yanı sıra “geleceğe yatırım” kavramı 

mercek altına alındı. Etkinlikte ayrıca Türk halkının yatırım 
alışkanlıkları da masaya yatırıldı. Yatırımlar konusunda yapılan 

yanlışlar ve bunların nedenleri, çeşitli varlık sınıfları hakkındaki ön 
yargılar, Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili doğru ve yanlışlar da 

Keiretsu Forum Türkiye Talks’ta derinlemesine irdelendi. 

Yazının devamı

Yetenek Nasıl Çekilir?
2019’da ticareti kolaylaştıracak gelişmelerin hayata geçeceği öngörülüyor. 

O halde yeni yılda şirketlerin radarında olması gereken trendlerin neler olduğuna 
gelin hep birlikte bakalım. 

Fijital: E-Ticaret artmakla beraber fiziksel mağazalar hala satış sürecinde önemli 
rol oynuyorlar. Teknoloji gerçek dünyanın içine girdikçe mağazalar da bir Deneyim 

Merkezi’ne dönüşüyor. Müşteriyi hem fiziksel hem de dijital dünyada yakalamak ve 
ikisi arasında yumuşak bir geçiş yapmak artık şart oldu.

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye 

Yönetim Kurulu Üyesi

Keiretsu Forum Türkiye, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Tüm Mucitler İcat-
İnovasyon ve Araştırma Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Mucit Girişimci 

Programı’nın ikincisi “BTM Mucitler Sahnesi” ile sona erdi. Program kapsamında sekiz 
haftalık bir eğitimden geçen 7 mucit girişimci BTM Mucitler Sahnesi’nde Türkiye’nin 
önde gelen yatırımcılarına projelerini detaylı bir şekilde anlatma olanağı yakaladılar. 

Sıra dışı fikirlere sahip girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam ederek 
girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılarla fark yaratan Keiretsu Forum Türkiye 

Girişimci İlişkileri Direktörü Emir Uzunoğlu da gecede bir konuşma yaptı.

DAVOS’da Sürdürülebilirlik Çanları Çalıyor 
 

Ocak 2019’da sürdürülebilirlik gündeminin artık Davos için bir ana tema 
konusu olduğunu görüyoruz. Geç de kalsalar büyük finansal güçlerin, şirketlerin 

artık devletler ve sivil toplum ile birlikte bu konuşmalara katıldığını; ötesinde 
çözümlerin parçası olmak adına kendilerini ortaya koyduklarını gözlemliyoruz. 

 
‘Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial 
Revolution’ gündemde geçen Zirve, dijital teknolojilerin artık ülke ve kurumların 
iş yapış şekillerinde, bağlantılı ve servis ve fikirlerin akışının hızla akacağı şekilde 

değişmesi gerektiğine vurgular yaptı.  

Neredeyiz sorusuna da Dünya Ekonomik Forum’u Kurucusu Klaus Schwab ‘çok 
hazırlıksızız’ diyerek mevcut düşünce şekilleri, süreçler ve kurumların acilen 

değişmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Gülin Yücel
Keiretsu Forum Türkiye 
Melek Yatırımcı,
Sürdürülebilirlik Danışmanı

Soru: “Bana Ne?” Değil, “Bana Ne Diyor?”
Kurumlar genel politika ve stratejilerini çok dar pencerelerden bakarak, kendilerini döviz 

kurlarına hapsederek kurgulamaya çalışıyorlar. Yorum bana ait, katılmayabilir hatta 
öfkelenebilirsiniz. Ancak görünen köy kılavuz istemiyor. 

Günlük devinim üzerini kalın bir tabaka gibi örten ekonomik kriz, kararların isabetli 
alınmasına engel oluyor. Oysa doğru kararlar kuvvetli bilgiyle mümkün olabilir, iş dünyasının 

eksik ya da çoğu zaman yanlı bilgiyle karar aldığını söyleyebilirim. İcra toplantılarında 
gazete haberleri derinliğinde analiz edilen siyasi ve uluslararası gelişmelerin yapısal karar 

almakta etkin olabildiğini sanmam. Kaldı ki, pek çok gelişmenin tartışmalarda yer bulduğunu 
söylemek bile mümkün değil.  Venezuela’da çekilen pim acaba kimin elinde patlayacak… 

İran’a koşullu ticaret nereye kadar gidecek?

Yazının devamı

Yazının devamı

Yazının devamı
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