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“Benim Fikrim Benim İşim”
Yarışması Sonuçlandı
Keiretsu Forum Türkiye ve Altınbaş Üniversitesi iş birliği çerçevesinde
gerçekleşen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Benim Fikrim Benim İşim”
Yarışması sonuçlandı.
11 projenin katıldığı yarışmada, diş hekimliğinde klinik birikim ve
mühendisliği kombine olarak kullanmayı amaçlayan, akıllı cihaz ve çözümler
üreten DentaSys Smart Dental Solutions projesi birinci seçildi.
Yarışma, öğrencilerin sürdürülebilir iş modellerine ve beraberinde ürün ve
hizmetlere dönüşebilme kapasitesi yüksek fikirlerinin değerlendirilmesi ve
hayata geçirilmesi konusunda kendilerine kariyer desteği vermek amacıyla
düzenleniyor.
Yazının devamı

Öğrenmekten Asla Vazgeçme
Geçmişte çalıştığım büyük bir Holding, deneyimsiz fakat gelecek vadeden kişileri
işe alarak bir Yetenek Havuzu projesi başlatmış idi. Bu projenin mentorlarından biri
olarak bir eğitime katıldım. Bu eğitime gelen, Holding’in Adana’daki şirketlerinden
birinin Fabrika Müdürü, bunun grupta katıldığı ilk eğitim olduğunu söyledi. Geçmişte
katılmak istediği bir eğitim için Genel Müdür’e gittiğinde, “Biz seni zaten eğitimli,
hazır biri olarak işe almıştık” cevabını almış! Belli ki bu Genel Müdür, öğrenmenin
ömür boyu sürecek bir şey olduğundan haberdar değilmiş. O şirket bugün o
Holding’in bir parçası da değil zaten.
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Yazının devamı
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Önyargı Atomdan Zor Parçalanıyor
Başlık Einstein’ın söylediği ifade edilen bir söz. Klişe olsun diye bu başlıkla taçlandırmadım
yazıyı. Tam da bunu anlattığı için uygun.
Biz nasıl bir toplumuz; bir bakışa göre ki, detaylarını aşağıda okuyacağınız söyleşide bir
yönetim danışmanından alıntılayarak ilerliyorum tespitlerime; bizler paylaşmıyoruz, hızlı
döngü içine giriyor hızlı kısır döngüde savruluyoruz, günü kurtarma peşindeyiz dolayısıyla
kalıcı çözümler üretmiyoruz. Geçici çözümlerde hızlı olduğumuz için başarılı görünüyoruz,
böylece kalıcı önlemlere yönelmiyoruz yani kök nedene inemiyoruz. Dostlar alışverişte görsün
hesabı “iyiyiz” anlayacağınız. Kafamızda paradigma oluşturuyor, onu da asla kıpırdatamıyoruz.
Önyargımızı atomdan zor parçalamamız bundan. Yeni deyimlerle açıklamama izin verin;
örneğin dönüşmenin kaptanlığını yapıyoruz ama başta kendimizi sonra herkesi kandırıyoruz,
üzerimizdeki baskı kalkar kalkmaz fabrika ayarlarına geri dönüyoruz.
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 38 girişime 57 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile;
Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.
Keiretsu Forum Türkiye
Kolektif House - Maslak Mah., Ahi Evran Cd., Ofis Blok 4, Maslak 42, 34398 Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 356 20 33
Web: www.keiretsuforum.com.tr E-posta: info@keiretsuforum.com.tr
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