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Tarımda İnovasyon

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Tarımda inovasyon, iş modeli ve teknoloji kadar kurumlar ve
çiftçilerin gelişmesine de bağlı.”
İnsanlar birçok şeyden fedakarlık edebilirler ama gıda olmazsa yaşayamazlar.
Geçmişte Türkiye’nin gıda üretiminde kendine yeten yedi ülkeden biri olduğu
okullarda öğretilirdi. Bugün geçmişte ürettiğimiz birçok şeyi yeterince üretemiyoruz
ve mercimek, fasulye, nohut gibi ürünler ithal ediliyor. Bunun temel nedenlerinden
biri olarak çiftçinin tohum, mazot, gübre, ilaç gibi girdilerinin maliyeti ciddi şekilde
artarken ürününe para kazanacağı bir fiyatı alamaması gösteriliyor.
Yazının devamı

Kendi Ekosistemini Oluşturan Model:
Kümelenme

Gamze Sart,
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Ulusal ve bölgesel çapta rekabet ortamını artıran bir model olan kümelenme,
özellikle teknoloji ve sanayi alanında etkisini önemli ölçüde artıyor. Rekabet yönünde
son derece önemli olan dışşal faktörlere vurgu yapan “kümelenme modeli” bu
yönüyle, şirket ve girişimlerin oluşturdukları iş ve Ar-Ge ağını öne çıkarıyor. Tahmin
edileceği gibi kümelenme sürecinde yaratılan bu tarz ağlar şirket ve girişimlere
önemli bir katkı sunarak, katma değerli üretimi bir adım öteye taşıyor. Kümelenme
modeli, şirketlere rekabet ortamında sağladığı katkının yanı sıra ekonomik kalkınma
konusunda da büyük fayda sağlıyor.
Kümelenme modeli tanımını biraz daha genişletecek olursak; iş dünyasında oluşan
kümelerin, yapısal benzerlikler, üretimsel yaklaşımlar, ticari faaliyet metotları ve
coğrafi faktörler gibi değişkenlerin çevresinde şekillendiğini görüyoruz.
Yazının devamı

Libra Nedir, Nasıl Kullanılır, Güvenilir Mi?
Yaklaşık 2,6 milyar kişiye ulaşan kontrolsüz bir güç olarak kabul etmek gereken
Facebook yeni parabirimi Libra’yı çıkarabilir mi?

Yaprak Özer
İndeks İçerik İletişim
Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı
Keiretsu Forum Türkiye
Sponsoru

Libra bir ödeme aracı. Anımsatmak gerekirse Facebook Libra duyurusunu yapar yapmaz bütün
merkez bankaları ile geleneksel değerlere sahip etkin ve saygın ekonomistlerin “olmaz” diye
karşı çıkmaları gündemi oluşturdu. ABD başkanı bizzat, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi
ülkelerde yaşanan anlık ve kronik gelişmelerle siyaset ve jeostratejik konular rol çalsa da Libra
görülebilir gelecekte gündemin ta kendisi olmaya aday. MasterCard, Visa, finans kurumları,
Lift, Spotify gibi popüler aplikasyonların Libra’ya destek vermesi, analize muhtaç detaylar.
Avukat Burçak Ünsal mesleki çalışmalarını teknolojiyle birlikte hayatımıza giren gelişmelerin
yarattığı hukuksal etkilerine yoğunlaştırıyor. Finansçılar Libra’nın L’si gündeme gelir gelmez
çokça konuştular ve daha çok konuşacaklar.

Yazının devamı

Haziran Etkinlikleri
İş Bankası Demo Day - 12 Haziran 2019
Workup 4. dönem girişimleri gerçekleştirilen Demo Day etkinliğinde mezun oldular.
Mezun olan tüm girişimlere başarılar diliyoruz.
QNB Finansbank Fincube Demo Day – 18 Haziran 2019
Keiretsu Forum Türkiye olarak Fincube Demo Day gününde sunumlarını yapan
girişimlere destek olmak için oradaydık.
Türkiye Girişimcilik Vakfı – 21 Haziran 2019
Türkiye Girişimcilik Vakfı 2018-2019 Fellow Programı mezunlarını verdi. Keiretsu
Forum Türkiye olarak tüm mezunları tebrik ediyoruz.

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.
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