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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

Maliyet Azaltma 2.0
“Şirketlerin kendi kontrol edebildikleri alanlarda maliyet inovasyonu yapmaları 

tek çıkar yol.”

dönem yaşıyoruz. Bu gibi ortamlarda şirketlerin panikle attığı adımlar kendi 
ayaklarına kurşun sıkma sonucunu doğurabiliyor. Bu adımların, bu şirketlere 

ileride yüklü faturalar çıkartması güçlü bir olasılık. Üstelik, uzun vadeli etkileri o anı 
kurtarmak adına ikinci plana itilen bazı maliyet tedbirleri, genelde herkesin aklına ilk 
gelen şeyler olduğu için farklılaştırıcı bir tarafları da yok. Bu da aynı sektörde rekabet 

eden şirketleri toplu halde daha kârsız ve dayanıksız hale getiriyor.

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye 

Yönetim Kurulu Üyesi

Yazının devamı

Keiretsu Forum Türkiye,  
Girişimcilik Dünyasının Önde Gelen İsmi  

Kristof De Spiegeleer’i Ağırladı
Keiretsu Forum Türkiye, 5 Mart 2018 tarihinde Belçika merkezli bir 

‘Blockchain Edge Computing’ girişimi olan Threefold’un kurucusu Kristof De 
Spiegeleer ile girişimciliği kendisine bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş 
olan üyelerini bir araya getirdi. Q-layer NV, DataCenter Technologies Inc., 
Amplidata ve Dedigate gibi 10 girişimin kuruluşunda imzası bulunan ve 6 

tane de başarılı exit hikayesine sahip olan uluslararası bir seri girişimci olan 
Kristof De Spiegeleer, gerçekleştirilen tanışma toplantısında girişimcilik 

alanında elde ettiği deneyimleri katılımcılarla paylaşarak hem eğlenceli hem 
ilgi çekici hem de yol gösterici bir sunuma imza attı.  

Sürdürülebilirlik İçin Kadınlar 

Sürdürülebilir kalkınma kadınların kalkınması ile gerçekleşecek. Bunu sağlamak 
sadece devletlere değil, özel sektöre de önemli bir sorumluluk getiriyor. Erkek ve 

kadın liderlerin gündeminde bu öncelik olmalı.

Sürdürülebilirlik yolculuğu hem mevcut düzenin problemlerinin en çok kadınları 
etkilemesi hem de yine çözümün kadınların sistemin içerisine girmesi ile mümkün 

olduğu için kritik bir önem taşıyor.

Açlık ve fakirlikten iklim değişikliğine, eğitimden fırsat eşitliğine; sağlıktan ve su 
kaynaklarına erişilebilirlikten insana yakışır bir iş ve ekonomik büyümeye yani 
özetle Birleşmiş Milletler Sür-dürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) hepsinin 

altında kadınların eşit-siz durumunu düzeltilmesine yönelik alanlar görebiliyoruz. 
Ötesinde, bu durum değişmez ise hedeflere ulaşmak da olanaksız görünüyor.

Gülin Yücel
Keiretsu Forum Türkiye 
Melek Yatırımcı,
Sürdürülebilirlik Danışmanı

Dijital Dönüşümü Uzay Yolu Sanmak
Birisinin bu dönüşümü istemesi lazım. Bunu en üst isteyecek ki, üçgen parçalanacak. 

Üçgenin parçalanmasındaki ilk büyük köstek, stratejik kontrol ve operasyon diye üçe ayrılmış 
o üçgendeki ortadan geliyor. Ben yıllar sonra burada bu masayı aldım, bir odaya kavuştum, 

bir arabaya kavuştum diyerek bırakmak istemiyor.

Erkan Yıldırım. Alwiser şirketinin kurucusu. Konumuz “Dijital Dönüşüm”. Mercedes Benz, 
Danone gibi klasik büyüklükte olan geleneksel firmalarda uzun dönem yöneticilik yaptıktan 

sonra 1V1Y, Trendyol ve Beymen gibi yapılarda dijital dönüşüm üzerine çalışma yapmış. 

İtiraf ediyorum “Dijital Dönüşüm” çok korktuğum konu başlıklarından bir tanesi. Neden mi? 
Herkes bu afili başlıklara sahip çıkıyor, herkes kendi bildiğini anlatıyor. Bir bakmışsınız Dijital 

Dönüşüm olmuş mu size ruhsal değişim...
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