
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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Apple’ın ilk logosu Steve Jobs 
ve Ronald Wayne tarafından, bir 
elma ağacının altında oturan 
Isaac Newton düşünülerek 
tasarlandı. Daha sonra bu 
logonun yerini Rob Janoff 
tarafından tasarlanan ısırılmış 
elma aldı. Elmanın ısırılmış elma aldı. Elmanın ısırılmış 
olmasının nedenine dair bir çok 
rivayet bulunsa da 2009 
senesinde gerçekleştirdiği 
röportaj sırasında Janoff...

Instagram

İstanbul Tasarım Bienali, Hollanda 
Baskonsolosluğu Istanbul ile birlikte 
Hollanda ve Türkiye’den genç ve sınırlar 
ötesi paylaşıma açık tasarımcılar için bir 
çağrı yapıyor. "Geleceği Tasarlamak" başlıklı 
program kapsamında Türkiye’den...

İstanbul Tasarım Bienali

14 Temmuz Salı günü Yemek Sepeti 
CEO'su Nevzat Aydın, "Nevzat Aydın ile Yeni 
Nesil Girişimcilik" başlığıyla Keiretsu Forum 
Talks'un konuğu oldu. Keiretsu Forum 
Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren’in 
moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, yeni 
nesil girişimcilikte hangi özelliklerin...

Bu ay Keiretsu Forum Talks Etkinliklerimizde
neler konuşuldu?

Temmuz Ayı Etkinlikleri

Ali Özgenç
Keiretsu Forum Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi

“Yeniden başlamak “nerede kalmıştık” gibi 
olmayacak”
Evet, böyle bir salgın dünyada bekleniyordu. Bunun için aslında ülkelerde bazı 

hazırlıklar da vardı. Ancak, sonuca baktığımızda başta DSÖ olmak üzere dünya ve 

birçok ülke sınıfta kalmış görünüyor. Bu iş Çin’den başlamak üzere iyi yönetilemedi, 

ve yayılma ve hasar büyüdü. Şimdi sorulan soruların başında elbette “bu işten ne 

zaman çıkacağız” var.  Türkiye için baktığımızda “normalleşme”...

Yeniden Başlamak

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

Günümüz dünyasında, özellikle de yaşadığımız Covid-19 süreci ile birlikte hepimiz 

alışık olmadığımız ve bizi de tedirgin eden birçok değişiklikle karşı karşıya kaldık. 

Artık her birimiz kendi günlük yaşamımızda bile, her an bir değişim sürecinin 

içinden geçiyoruz. Böylesi bir değişim sürecinden geçerken ve sonrası için biz nasıl 

anda kalarak zihinsel ve ruhsal sağlığımızı koruyacağız?

Son günlerde çoğumuz “mindfulness” sözcüğünü duymuş ya da bu sözcükle...

21. Yüzyıl Yaklaşımı Olarak Mindfulness

2014’te Keiretsu Forum Türkiye
yatırımı alan Moka, Türkiye İş
Bankası tarafından satın alındı

Kısa zaman önce kullanıma 
sunulan Dialog Tab, 
müşterilerinizle yazışarak 
sipariş sürecini yönetmenizi 
ve uçtan uca sipariş 
sürecinizi tamamlamanızı 
sağlıyor. E- ticaret siteleri
için geliştirilen bu platform, için geliştirilen bu platform, 
WhatsApp dahil olmak üzere 
başka kanallar üzerinden de 
hizmet sunabiliyor.

WhatsApp Satış
Kanalı DialogTab
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“Ntelkl Yatırım Fırsatı Yaratan Kapsamlı Ortaklık”


