
Keretsu Forum Hakkında
Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.000’in 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, $900 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir.
Türkiye’de 90’dan fazla melek yatırımcısı ve 42 start-up’a 60 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

Keiretsu Bülten tarafından hazırlanmıştır.
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Toplumsal veya çevresel 
sorunları çözmeyi görev 
edinmiş, bireysel ve kurumsal 
çevre bilincini arttırmaya yönelik 
teknolojiler geliştiren ve 
insanların günlük hayatları 
içerisinde uyguladıkları 
aktivitelere çevreye duyarlı aktivitelere çevreye duyarlı 
çözümler sunan sosyal girişim 
Ecording, drone’larla birlikte 22 
futbol sahası büyüklüğünde 
alanı ağaçlandırmayı hedefliyor.

Instagram

21 Nisan’da Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile “Korona 
Sonrasında Yol Haritası” konuşuldu. 
Pandemi sonrasında yol haritası, beklentiler 
ne yönde değişti ve sürecin nasıl 
yönetileceği konuları ele alındı. 

Mehmet Fatih Kacır ile “Korona
Sonrasında Yol Haritası” 

17 Nisan’da  “Covid 19’dan İnovasyonla 
Çıkmak” başlığıyla Keiretsu Forum Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 
Özgenç konuğumuz oldu. Covid-19 
ortamında ve sonrasında iş devamlılığı, 
şirketlerde inovasyon yönetimi ve davranış 
farklılıkları üzerine keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.gerçekleştirdik.

Bu ay Keiretsu Forum Talks Etkinliklerimizde
neler konuşuldu?

Nisan Ayı Etkinlikleri

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Pandemiler zorunlu inovasyonu hızlandırıyor.”

Geçen yılın Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan Korona Virüs salgınından 

dünya Ocak ayında haberdar olabildi. Çin’de böyle birşeyin başlamış olması 

yeterince endişe verici iken, hastalanma ve ölüm vakalarının hızla artması ve 

salgının Amerika, İran, İtalya, İspanya gibi ülkelerde de ciddi boyutlara ulaşması 

korkuyu arttırdı.

Pandemi Ekonomisi

Doç. Dr. Gamze Sart
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

Covid-19 virüsünün ortaya çıkışıyla önce çıkış yeri olan Çin'de, ardından tüm 

dünyada kendini gösteren bir krizle karşı karşıya kaldı insanlık. Bilinen hiçbir 

sistemin işe yaramadığını gördü dünya ve insanlar, ülkeler adeta kendi içine 

kapandı. Bu noktada ticaretten turizme, sağlıktan eğitime birçok alanda da bugüne 

dek var olan sistemler sorgulanmaya başlandı. Tüm dünyada okulların tatil 

edilmesiyle birlikte, en çok üzerinde durulan konulardan biri de eğitim oldu.

Covid-19 Sonrası Eğitim

Keiretsu Forum Türkiye Talks
Online olarak devam ediyor!

Kapalı alanlarda yapay zeka 
destekli ve IoT tabanlı dikey 
tarım çözümleri sunarak yıl 
boyunca zirai ilaçsız, taze ve 
sağlıklı ürünler 
yetiştirilmesine olanak 
sağlayan ForFarming, 
“Farmio” ve “Farmi” isimli “Farmio” ve “Farmi” isimli 
ürünleri ile şimdiye kadar 7 
farklı ülke ve 24 farklı 
lokasyonda akıllı, topraksız 
tarım çözümleri sunmayı 
başardı.

Akıllı Tarım Girişimi
"ForFarming"
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“Ntelkl Yatırım Fırsatı Yaratan Kapsamlı Ortaklık”


