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“Üstel teknolojilerle sektörden on kat hızlı büyümek mümkün”
Üstel (“Exponential”) Teknolojiler her dönemde performansı veya yeteneği katlanan
veya maliyeti yarıya düşen teknolojilere verilen ad. Yapay Zeka, Eklemeli (3D)Üretim,
Robotik, VR-AR-MR, Drone’lar, Dijital Biyoloji, Üstel Teknolojilere örnekler. Bu
teknolojiler üzerinde en çok yorum yapan Singularity University’den Ray Kurzweil,
neden üstel olduklarını şöyle açıklıyor. “Lineer olarak 30 adım atarsanız 30 adımlık
yol gidersiniz, ancak üstel olarak adımların uzunluğunu her seferinde iki katına
çıkarırsanız 30. adımda bir milyar metrenin üzerinde yol gitmiş olursunuz. Bu da
dünyanın etrafını 26 kere dönme veya aya 2.5 kere gitme ile eşdeğerdir.”
Yazının devamı
Muzaffer Öztan
Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı
Melek Yatırımcı /
Yönetim Kurulu Üyesi

Girişimcilik Modası
Moda Dünyası tüm hızı ile, yeni ve farklı, girişimler ortaya çıkartmak
üzere çalışıyor. Moda Dünyasının aktörleri çeşitli: Devlet yönetimleri, üniversiteler,
hatta tüm eğitim kurumları, STK’lar, Kurumlar, Şirketler, Banlkalar ve hatta BM, AB gibi
uluslararası platformlar. Bu kalkışmanın sonucu olarak da, Devlet Başkanlarının en
önemli görüşme ve kapışma maddeleri, fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferleri
haline gelmiş durumda. Böylesi büyük bir devinim içinde, baş aktörler olması
gereken ‘’Girişimciler ve Yatırımcılar’’ sağlıklı bir işbirliği ortamı
bulabiliyorlar mı? Tüketiciler bu işbirliğinde yeterince
değerlendiriliyor mu?
Yazının devamı
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Yeniden Başlayamaz mıyız Avukat Bey?
Tarife, tanıma, anlatmaya gerek olmayan birisi ile birlikteyim, Avukat Celal Ülgen. Uzun
uzun tarif etmek zamanımdan yemek olur. Yakın tarihimizin hukuk açısından önemli
derslerine imza atmış bir profesyonel. Yargı reformu konusunu hem merak ediyorum
hem sorumlu bir vatandaş olarak bununla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorum.
Deniz Gezmiş ile aynı sırayı paylaşmış biri. O dönemle bu dönem arasında çok ama
çok farklılıklar var. Kendisiyle sohbetimiz de orada düğümlendi. Geçmişi bu şekilde yad
ediyor olmak benim kalbimi çok acıtıyor. Hâlbuki bugün çok çok daha ileride olmalıydık.
Celal Ülgen’e kendisini ve hukuku farklı yönleriyle de tartışmama izin verdiği için
teşekkür ediyorum. 4 Eylül’deki Sözcü davasında saatler sürecek savunması için sunum
hazırlarken bileğini sakatlamış.
Ben bu söyleşi sayesinde bilgilerimi pekiştirdim, farklı noktalardan bakmanın mümkün
olacağını gördüm. Ülgen’den biraz umut rica ettim, yanlış kişiden istediğimi söyledi.
Yazının devamı

Hayallere Ortak Oluyoruz
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Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, Webrazzi ofisinde
Arda Kutsal’ın konuğu oldu.
Duygu Eren, Türkiye’deki girişimler hakkındaki kişisel görüşlerini ve Keiretsu Forum
Türkiye’nin yaptığı yatırımları anlattı. 4 kıtada faaliyet gösteren melek yatırım ağı
Keiretsu Forum’un yurt içi ve yurt dışı çalışmalarını, yatırım yapmak için nerelere
dikkat ettiğini, önceliklerini ve merak edilen diğer bilgileri bu röportajda bulabilirsiniz.

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, $850 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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