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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

Kabul Edilmiş Çaresizlik
 

“İşler makinelere devredildikçe insanlar becerilerini kaybediyorlar, bunun da bir 
faturası var.”

Amerikalı psikolog Martin Seligman 1967’de “Öğrenilmiş Çaresizlik” sendromunu 
kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayıp ne yaparsa yapsın bir 

şeyin değişmeyeceğini düşünerek bir daha deneme yapmaması, aksiyona geçmemesi 
olarak tanımladı. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili literatürde hayvanlarla yapılmış çok 

sayıda deney var. Teknolojinin gelişmesi ve basitten zora birçok işin makineler 
tarafından yapılması ile insanlar daha önce başarıyla yaptıkları konularda yeteneksiz 

hale gelmeye başladılar. 

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye 

Yönetim Kurulu Üyesi
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BİAT 2019 Etkinliğinin Ardından
İtalyan Ticaret Ataşeliği’nin sponsorluğunda İtalya’nın Bari şehrinde düzenlenen 
BİAT 2019 etkinliği nisan ayında gerçekleşti. Etkinlik, güney İtalya’daki teknoloji 

girişimlerini uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyordu. Toplantıya katılan 
Türk kafilesi olarak sadece İtalyan girişimlerle iletişim kurmadık aynı zamanda 
ekosistemin gelişmesi adına kendi aramızda değerlendirmelerde de bulunduk. 

Keiretsu Forum Türkiye’yi temsilen görüştüğüm İtalyan girişimlerin çoğu proje bazlı 
çözüm üreten yazılım evleri idi. Bununla birlikte, Savunma Sanayii gibi tematik 

alanlara proje üreten mühendislik firmaları da fuarda yer alıyordu.

Yazının devamı

Keiretsu Forum Türkiye Talks 
Avukat Deniz Güngör’ü Ağırladı

Güngör Hukuk Kurucu Ortaklarından ve Veri Koruma Derneği Kurucu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Deniz Güngör, Keiretsu Forum Türkiye Talks’a 

konuk oldu. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilmemiz ve dikkat etmemiz 
gereken noktaların aktarıldığı etkinlikte, bu konudaki hukuki uygulamalar 

da konuşuldu. Av. Deniz Güngör, dünyada Kişisel Verilerin Korunması 
kapsamında yapılan çalışmaları detaylı açıklamalarıyla katılımcılarla paylaştı.

Tarımın “Akıllı” Geleceği
 

Günümüzde “Akıllı Tarım” kavramı, üretim süreçlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü 
optimize ederken, bir yandan da ürün çeşitliliği ve kalitesi bakımından sürdürülebilir 
bir yapı oluşturulmasına olanak sağlıyor. Elbette bu süreçte de Endüstri 4.0 çağının 

lokomotif teknolojileri Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka,  
Veri ve Robotik büyük bir rol oynuyor. 

 
Sensörler: Toprak, su, ışık, nem, sıcaklık yönetimi faktörlerin verimli bir şekilde 

yönetimi.
Yazılımsal: Çiftlik türlerine göre farklılık gösterebilen veya durum bazlı Nesnelerin 

İnterneti platformlarından yararlanan özel yazılım çözümleri
Bağlantısal: Hücresel, LoRa vs.

Konumsal: GPS, Uydu vs.
Robotik: Özerk traktörler, işleme tesisleri vs.

Veri analitiği: Bağımsız analitik çözümleri, veri hatları vs.

Gamze Sart, 
Keiretsu Forum Türkiye 
Yönetim Kurulu Üyesi

Kârım Düştü, Ölçemiyorum, Eleman Yok, 
Yetişemiyorum! Sorunum Ne?

İrili ufaklı şikayetler ömrümüzü tüketiyor. İş sahipleri de bundan nasibini alıyor. Büyük 
konuların büyük insanları olduğumuz için dünyayı ve Türkiye’yi kurtaracak soruları 

tartışıyoruz… Ne yazık ki, ayaklarımız pek yere basmıyor. Oysa o kadar gerçek o kadar acıtan 
o kadar yakın sorunlarımız var ki, nedense ağzımız bıçak açmıyor? Acaba diyorum küçük 

sorularımız olması utanılacak bir şey mi? Gülay Savaş’la “kurumsal kalibrasyon” adı altında 
bir dizi tartışma konusu paylaşıyoruz. Neyse fitili ateşledik. Teşekkürler, ilgi gösteriyorsunuz. 

Şirketlerden pek çok şikâyet temalı iletişim bilgisi almaya başladık. 

Örneğin yönetim danışmanı her konunun ilacı olabilir mi? İyi eleman nereden bulunur? 
Maliyetler nasıl kontrol edilir? Kârlılık mı ciro mu daha önemlidir? İşini sevmek her şey mi? 

Çok çalışmak ödül alır mı? 
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Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim 
Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye 
Sponsoru

Gezegeni Kurtaracak Çözümler 
Blockchain’de mi?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için yaklaşık 10 senelik bir zaman 
kalmış olmasına rağmen, dünya üzerinde eşitsizliklerin artması, küresel iklim 

değişikliği, su ve diğer kaynakların bilinçsizce tüketilmesi hızla devam etmekte. 
Ekonomik aktivitenin tetiklediği iklim değişikliği İsrailli tarihçi Harari’nin son kitabı 
‘21. Yüzyıldan 21 ders’ adlı kitabında bahsettiği gibi insanlık önündeki en büyük 

tehditlerden. 

Buna rağmen mevcut yapılardan kaynaklanan modeller, yöntemler ve yapılar son 
derece yetersiz – 2030 Hedefleri’ne yönelik iş birlikteliklerinin oluşmasına engel. 
Bu gidişatta Blockchain teknolojileri hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, özel 

sektörün, sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekmekte. 

Gülin Yücel
Keiretsu Forum Türkiye 

Melek Yatırımcı,
Sürdürülebilirlik Danışmanı

Yazının devamı


