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ANGEL INVESTORS SUMMIT – Panel Discussions 

• Küresel liderlerin küresel hareket planları 2019: Küresel inovasyon potansiyelini daha çabuk 

ortaya çıkarabilmek için sınır ötesi girişimcilik ekosistemleri arasında küresel işbirlikleri nasıl 

geliştirilebilir 

 

• Erken aşama yatırım sermaye piyasalarının güçlendirlmesi için atılacak adımlar: Özel yatırım 

fonları ve melek yatırımcılar arasında eş finansman sağlama ve ortak yatırım kültürünü 

geliştirerek startup ve girişimcilere daha kaliteli yatırımlar nasıl yapılabilir 

 

• Yatırım yönetim kalitesinin arttırılmasında bilginin dijitalleşmesinin gelecekte küresel norm 

haline gelmesi: Melek yatırımcıların, Özel Yatırım Fonu Yöneticilerinin, Varlık Fonu Yöneticilerinin 

doğru yatırım kararı alabilme süreçlerinin optimizasyonu için gerekli enstrümanlar 

 

• Startupların borsaların gelecek vizyonlarında oynayacakları stratejik rol: Startuplar için Borsa 

Özel Yatırım Pazarları mı? Startup’ların halka açılmaları için Startup Borsaları mı? 

 

 

CEO-PRENEURSHIP SUMMIT – Panel Discussions: 

• Bugünün CEO’ları  Yarının Kalifiye Melek Yatırımcıları: Startup ve girişimcilik ekosistemlerine 

finansal değeri 20 milyon doları aşan şirketlerin CEO’ları melek yatırımcı olarak sermaye 

piyasalarına nasıl dahil edilebilirler? 

 

• Şirket dışı ekosistemlerle işbirliğine giderek şirket içi inovasyon nasıl arttırılabilir?  

 

• Kurum içi inovasyon kültürünün kurum içinden tetiklenebilmesi için farklı bir opsiyon: Şirket 

İçinde Girişimci İstihdamı programlarının ( Entrepreneur-in-Residence), şirket çalışanlarının 

kurum içi inovasyon yapabilme becerisine olan etkileri 

 

• Şirket içi inovasyon hızlandırma noktalarının kurulması: Küçük girişimciler ve büyük şirketler için 

kazan-kazan işbirliğinin geliştirilebilmesi 

 

• Şirketlerin dijital transformasyonunda telekom operatörleri nasıl pozisyon alıyorlar ve bu 

startuplar için ne tip fırsatlar doğuruyor? 



FINTECH SUMMIT – Panel Discussions: 

• Ekonomilere finansal katılımın artmasında fintech’lerin her geç gün artan rolleri: Küresel çapta 

nasıl bir inovasyon ekosistemi oluşturmalıyız ki fintech alanındaki gelişmeler finansmana ulaşımı 

herkes için eşit hale getirebilsin 

 

• Yatırım sektöründe dijital transformasyonun etkileri: Melek yatırımclar, servet yönetim şirketleri, 

özel yatırım fonları ve bankaların yatırım departmanları için önümüzdeki yıllarda beklenen 

değişimler 

 

• Fintech’lerin scaleup sorunlarını çözümleyebilmek için ideal bir formül geliştirilebilir mi? 

 

• Varlık ve portföy yönetiminde blockchain’in etkileri neler olacak? 

 

• Fintech – Startup işbirlikleri için en ideal işbirliği geliştirme modeli veya modelleri nelerdir?: Özel 

Bankacılık birimleri ve Servet Yönetim Şirketlerinin stratejik vizyonu ile fintech startuplarının 

ekonomik ve sosyal amaçları hangi noktalarda örtüşüyor 

 

• Nakitsiz Ekonomi: Kart üzerine kurulu ekonomiler oluşturulabilmesi yönünde küresel trendler 

 

• Servet Yönetim Şirketleri için fintech’ler tehlikeli birer rakip potansiyeli taşıyorlar mı? 

 

• Para yönetimi ve servet yönetimi konusunda uzmanlaşmış özel bankacılık hizmetleri, fintech 

şirketleriyle daha da mı güçlenecekler yoksa kan mı kaybedecekler? 

 

 

TAKE-INVEST SUMMIT – Panel Discussions: 

• Startup’lar için temel stratejiler: Melek yatırımcıların, özel yatırım fonlarının, kurumsal yatırım 

fonlarının, servet yönetim şirketlerinin ve VC’lerin nasıl yatırım kararı aldıklarını tam olarak 

anlayabilme 

 

• Göçmenlerin yerel ekonomilere inovasyon ve girişimcilik yoluyla daha fazla katılımları nasıl 

sağlanabilir? 

 

• Startup girişimleri için yepyeni bir yol haritası: Internetteki bilgiden hizmete ve hizmetten 

değerlere doğru gelişen değişimi iyi anlayarak startuplar için fırsatları nasıl doğru belirleyebiliriz 

 

• Girişimcilik kanalıyla inovasyon kültürünün ülke ekonomileri için artı değer üretebilecek şekilde 

geliştirilebilmesi: İşletme dalında eğitim almamış olan öğrenciler için inovasyon ve girişimcilik 

eğitimleri nasıl geliştirilmelidir  



IMPACT INVESTMENT SUMMIT – Panel Discussions: 

• Sosyal değer üretecek yatırımlar için özel sektör ve kamu sektörü finansman kaynaklarının 

harekete geçirilmesi 

 

• Kadınların finansal olarak güçlendirilmesi: Niçin ve Nasıl? 

 

• Kadınların inovasyon aracılığıyla ekomilerde daha aktif rol almalarını nasıl sağlayabiliriz? 

 

• Bankacılık sektörüne henüz dahil olmamış kesimin kayıtlı ekonomiye daha hızlı dahil olabilmeleri  

için impact yatırımcılar ve fintech startupları arasında daha sıkı işbirlikleri nasıl geliştirilebilir? 

 

 

WORKSHOPS 

• Melek yatırımcıların ilgisini çekebilecek fintech startup şirketleri nasıl kurulur 

 

• EIF – Avrupa Yatırım Fonu’nun katılımını sağlayabilecek nitelikte bir ortak yatırım fonu nasıl 

kurulur 

 

• Enerji sektöründeki startuplar enerji şirketlerinin kurumsal yatırım birimleriyle nasıl temasa 

geçerek yatırım alabilirler 

 

• Startup ve Scaleup düzeyindeki girişimler şirketlerin kurumsal yatırım bölümlerinden nasıl 

finansman sağlarlar 

 

• Teknoloji startup ve scaleup girişimleri için exit stratejisisi nasıl oluşturulur 

 

• İcadı inovasyona çevirebilmek için atılacak hızlı adımlar nelerdir 

 

MASTER CLASSES 

• Melek yatırımcının karşısına çıkmadan evvel crowdfunding platformları en verimli nasıl kullanılır 

 

• Startup’tan Scaleup’a ve oradan Exit’e girişimcinin finansal yol haritasındaki tüm enstrümanlar 

 

• Erken aşama yatırım sermayesi piyasaları için bir melek yatırım fonu nasıl kurulur 

 
WBAF, konu başlıklarında ve içeriklerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 

Tüm panel, workshop ve masterclass’lar İngilizce verilecek olup tercüme sistemi olmayacaktır. 


