İş
ve
ekonomi
dünyasının
duayenleri
‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ ana teması
altında, Türkiye’nin en uzun soluklu vizyoner
toplantısı Forum İstanbul 2020’de 19. kez bir
araya geldi....
Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliği ile Dünya ve
Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren Forum İstanbul
2023 Konferansları 19’uncu yaşında bir ilke imza atarak ilk defa Dünya Gazetesi
online platformları üzerinden iş dünyası ile buluştu.
01- 05 Haziran 2020 tarihleri arasında, ‘Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?’,
‘Ortak Geleceğimiz:Gezegenimiz’, ‘Yeni Paradigma: Yeni Finans Dünya Düzeni’
‘Salgın Gölgesinde Sektörlerin Yeni Dengeleri’ ‘Yeni Paradigma Dijital Dünya
Düzeni’ oturumları ile birbirinden değerli uluslararası ve ulusal konuşmacılar 5 gün
boyunca 5 farklı oturum da ‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ ana teması altında bir
araya geldi.
Özgencil Grup tarafından düzenlenen Forum İstanbul 2020, Türk Telekom, Türkiye
Ekonomi Bankası, Gülsan Holding, Finans Dünyası Dergisi oturum ana
sponsorluğunda, Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğunda ve Bersay İletişim
medya ilişkileri sponsorluğunda gerçekleşti.

Forum İstanbul konferansı her
yıl olduğu gibi bu yılda alanında
uzman

Türkiye’den

dünyadan

birçok

ve
önemli

konuşmacıyı ağırladı. Bu yıl ilk
defa

online

yapılan

Forum

İstanbul 2020 konferansı Forum
İstanbul

Eş

Acar’ın

açılış

Başkanı

Aclan

konuşması

ile

başladı.
Forum İstanbul Eş Başkanı Aclan Acar açılış konuşmasında Forum İstanbul’un 19 yıldır
büyük bir başarıyla sürdüğünü belirtirken, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaştırmak için
fikir üretme platformu konumunu güçlendirdiğinin altını çizdi. Bu yıl 20’incisi düzenlenen
Forum İstanbul’da değişimin ve dijitalleşmenin hayata etkilerinin öne çıktığını belirten
Acar, Türkiye’nin mevcut konumundan daha ileriye taşımak için yapılabileceklerin bu yıl
yine Forum İstanbul’un konusu olacağının altını çizdi: “Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz.
Dijital sistemlerin üretim ve finansa etkilerini gördük, görmeye devam edeceğiz. 2023 ve
sonrası için de önümüzdeki dönemlerde, rekabet ortamını hazırlamak ve fikir üretimine
devam edeceğiz. Katılımcılarımıza, Yavuz Canevi, Şeref Özgencil ve Forum İstanbul’a
katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kovid-19 Sonrası Türkiye İçin; Sağlıktan Tarıma,
Bilişimden Savunma Sanayisine Fırsatlar Doğuracak
Bu yıl ilk defa online platformlar aracılığıyla iş dünyası ile buluşan Forum İstanbul 2020
konferansı 1 Haziran 2020, Pazartesi günü Türk Telekom Oturum Ana Sponsorluğu’nda
yapılan ve ‘Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?’ başlıklı ilk oturumu ile başladı.

Forum İstanbul Onursal Başkanı
Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünde,
Türk

Telekom’un

sponsorluğunda
oturumda

oturum

gerçekleşen

‘Sosyal

ve

ana
ilk

ekonomik

travmadan sonra daha iyi bir dünya
düzenini

nasıl

kurabiliriz?’,

‘Durgunluktan Büyümeye geçiş U;V;W
şeklinde

mi

olacak?’,

‘Küresel

piyasalardaki yeni dengeler nasıl oluşacak?’, ‘ABD – Çin ticaretinin keskin bir düşüş eğilimi
göstermesi ile, küresel para düzeni parçalanacak mı?’, ‘Globalleşme önemini yitirirken,
küresel dayanışma mı ön plana çıkacak?, ‘AB, ASEAN gibi bölgeselleşmelerin önemi mi
artacak?, ‘Petrol fiyatlarının, talep ve depolama sıkıntısı sebebiyle sert bir şekilde düşmesi
kırılgan piyasaları nasıl etkileyecek? konuları Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore
Direktörü Martin Raiser, Atlantik Konseyi Üyesi & IIF Eski Başkanı Hung Tran, T.C.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul’un
katılımıyla ele alındı.

Forum İstanbul’a ilk olarak 2015 yılında
katıldığını
Bankası’nın

hatırlatan
Çin,

Dünya

Moğolistan

ve

Güney Kore Direktörü Martin Raiser,
o

zamandan bu

zamana

değişen

dünyada değişmeyen şeylerden birinin
Türkiye’nin konukseverliği olduğunun
altını çizdi. Raiser; Dünya Bankası
olarak, Kovid-19 ile ilgili öngördükleri
en kötü senaryoyu şu şekilde paylaştı: “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyon
ile karşı karşıyayız. Dünya ekonomilerinin yüzde 90’ı 2020 yılında büyümeyecek.
GSYH’larda da büyük düşüşler göreceğiz. Ödeme güçlüğü olan ülke ve şirketler
nedeniyle büyük sıkışmalar göreceğiz.”

Çin’de iyileşme olduğunu, endüstrinin hizmetler sektöründen daha hızlı geliştiğini
belirten Raiser, 2020 yılı için Çin’de yüzde 4 ila 5 arasında bir büyüme beklendiğini altını
çizdi. Kovid-19 ile kamu sağlığı açısından hızlı tepki vermenin öne çıktığını belirten Raiser,
tepki vermekte geç kalan ülkelerin yeniden kapanma riski ile karşı karşıya kalabileceklerini
paylaştı.
Atlantik Konseyi Üyesi ve IIF eski
başkanı Hung Tran ise Kovid-19
sürecini

takiben

zincirinde
beklediğini,
üretim

çok

küresel

tedarik

ciddi

değişiklikler

hizmetler

sektörünün

sektöründen

daha

büyük

darbe aldığını belirtti. ABD’de hizmet
sektöründe yüzde 22 oranında işten
çıkarmalar

olduğunun altını

çizen

Tran, pandeminin yenilebilmesi için insanların davranışlarını gözden geçirmesi
gerektiğinin ve yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Tran, şöyle
devam etti: “Temel öngörülerimi şöyle sıralamak isterim: a. Kovid-19 pandemisi
sonrasında global sistem daha esnek hale gelecek, b. Global ekonominin büyüme oranı,
tahminlerimizden çok daha düşük olacak, c. Gelecekte çözmemiz gereken pek çok
sorunlar karşı karşıya olacağız.”
Forum İstanbul 2020’nin ilk gün de
T.C.

Cumhurbaşkanlığı

Ekonomi

Politikaları, Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan

Yurdakul

ise

Kovid-19

sürecinin öğrettiğinin; krizin aksaklık
ya da sorundan kaynaklanmadığını,
ancak salgının küresel ekonomideki
aksaklıkları
Paylaşımın

gösterdiğini
ve

söyledi.

yardımlaşmanın

umulduğundan daha küçük olduğunun, Avrupa Birliği’nin tarihsel ilişkisi olan Kuzey Afrika
gibi ülkelerin yanı sıra Birlik içerisindeki ülkelere dahi yardım edemediğinin görüldüğünü
belirten Yurdakul; ülkelerin, bölgelerin ve insanların dünyada çok daha yalnız olduğunun
Kovid-19 krizi tarafından öğretildiğini söyledi.

Esas sorunun gelişmekte olan ülkelerinin borç yükünden ziyade, hane halklarının ve
işletmelerin borç yükleri olduğunu söyleyen Yurdakul, bu durumun gelişmiş
ekonomilerde daha belirgin olduğunu vurguladı.
Kovid-19’un neo-liberal yaklaşımların öğütlediğinin aksine; sağlık, eğitim ve güvenlik
alanlarında sosyal devlet yaklaşımının çok iyi bir politika olduğunu gösterdiğini belirten
Yurdakul, bu süreçte; Avrupa Birliği’nin zemin kaybettiğini, ABD’nin ülkesinde ifa
edemediği ya da etmek istemediği sağlık sistemindeki aksaklıkları örtbas etmek için Çin’i
suçladığını

paylaştı.

Çin

ile

ABD

arasındaki

ticaret

savaşının

derinleşeceğini

öngördüğünün belirten Yurdakul, küresellik ya da çok merkezlilik yerine bölgesel
yapıların ortaya çıkacağını ifade etti.
EMTIA zengini olmayan ve büyüme modelinin tipik bir gelişmekte olan ülke büyüme
modelinden farklı olması nedeniyle Türkiye’nin avantaja sahip olduğunu belirten
Yurdakul, “Özel sektörümüz açısından iç talepten ziyade ihracat ve sermaye yatırımları
önem kazanacak. Doğrudan yatırımlar adına girişim sermayelerinin önemi artacak ve bu
alana ilişkin düzenlemeler olacak. Çin’in kısmen kısa ya da orta vadede boşalttığı,
boşaltacağı tedarik zincirindeki yerlerini tamamlayacak ülkeler arasında Türkiye yer alıyor.
Dış ticaret açığımız, yerlileştirme konusunda Türkiye’ye avantaj sağlıyor. Sağlık sektörü
açısından hem hizmet hem de tıbbi cihaz sektörü açısından gelişmeler olacak. Tarım,
gıda, bilişim ve savunma sanayisinden Türkiye’nin önemli fırsatları var,” dedi. Türkiye
Cumhuriyeti devletinin doğrudan 352 milyar TL, çarpanıyla 600 milyar TL’lik destek
sağladığını hatırlatan Yurdakul, özel sektörün performansının önemli olduğunu vurguladı.

Gezegenimizin Kurtarılması İçin
Hipokrasi Terk Edilmeli, İnovasyon Benimsenmeli,
Kolektif Bir Yanıt Verilmeli
Forum İstanbul 2020 konferansı’nın ikinci oturumu 2 Haziran 2020, Salı günü Gülsan
Holding Oturum Ana Sponsorluğu’nda ‘Ortak Geleceğimiz: ‘Gezegenimiz’’ başlıklı
oturum oldu.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu
Başkanı

Hakan

moderatörlüğünde
Holding

Güldağ’ın
ve

Gülsan

Oturum

Ana

Sponsorluğunda gerçekleşen ikinci
oturumda; ‘Kolektif eylemlerin nasıl
geniş bir etkiye sahip olduğunu
öğrendikten

sonra,

Covid-19

ile

küresel savaşımız iklim değişikliği ile mücadelemize nasıl yardımcı olabilir?, ‘Ülkeler yeni
koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almaya çalıştıkça kirlilik ve sera gazı emisyonları
düştü. Bu sadece geçici bir değişiklik mi, yoksa emisyonlarda uzun süreli düşüşlere yol
açabilir mi?, ‘Sürdürülebilir bir dünya ve çevresel farkındalık’ gibi konuları Garanti BBVA,
Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar
Edin, Global Compact Türkiye, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Açık
Radyo, Kurucu, İklim Aktivisti Ömer Madra, CDP, Avrupa Direktörü, Steven Tebbe
tarafından masaya yatırıldı.
2030 yılına kadar küresel ısınmadaki
artışın 1,5 derece kalmasının önemine
değinen Garanti BBVA Genel Müdür
Yardımcısı

ve

Sürdürülebilir

Kalkınma Derneği Başkanı Ebru
Dildar Edin, bu süreçte finansman
başlığı altında sürdürülebilir ve yeşil
öncelikli

yaklaşımların

teşvikinin

önemli katkı sunabileceğini ifade etti.
“Pandemi sonrasında dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çok daha radikal
hamleler görmeliyiz. Bugün herkes iş modelleri gözden geçiriyor. Bu nedenle de aslında
dünya ve Türkiye açısından çok ciddi fırsatlar söz konusu. Tüm dünyada ülkeler kuralları
yeniden belirleyebilir. Yasa koyucular; şirketlerin, sürdürülebilir yeşil alanlara yönelik
yatırım yapabilmeleri için uygun yapılar kurması gerekiyor. Devletin yanı sıra özel
kurumlar ise yeşil kredi, kadın ve erkek çalışan sayısını eşitlemeyi hedefleyen cinsiyet
eşitliği kredisi gibi teşviklerle bu süreçleri desteklemeli,” diyen Edin, küresel ısınmanın

2030 yılına kadar 1,5 dereceyi aşmaması hedefine ulaşılabilmek için finans başta olmak
üzere

farklı

enstrümanların

kullanılması

ile

pandemi

sonrası

fırsatların

değerlendirilebileceğini hatırlattı.
Global Compact Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü,
1990’lı

yıllarda

Danimarka’da

düzenlenen Kopenhag toplantısından
bu yana somut adımlar atılmak için
küresel

toplantılar

düzenlendiğini,

son olarak bu çapta bir toplantının
Paris’te gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Dördüncü, sorunun bugün hala çok
ciddi olduğunun altını çizdi. Çok ciddi bir hipokrasi olduğunu, sorunun henüz tam olarak
içselleştirilemediğini vurgulayan Dördüncü, “Yeşil dünyanın içerisinde iş dünyası için çok
ciddi fırsatlar söz konusu. Ancak insanoğlu, hammaddeleri daha doğru kullanabilme
şansına sahipken böyle davranmıyor. Dünyada tüketilen plastiğin 19,9’u geri
dönüştürülüyor. Yanı sıra, her gün 8 ila 12 milyon ton plastik atık okyanus ya da denizlere
bırakılıyor. Yani milyarlarca dolarlık bir hammadde kaynağı atıl duruyor,” dedi. Dördüncü;
bilincin artırılması, hipokrasinin terk edilmesi, inovasyon ve yeni iş modellerinin
benimsenmesi ve kısa dönemli menfaatlerden vazgeçilmesi ile bir şeylerin değişmesinin
mümkün olabileceğini paylaştı.
Açık

Radyo

Kurucusu

ve

İklim

Aktivisti Ömer Madra ise iklim krizi
konusunda

görülmeyen

Kovid-19

pandemisi

tarafından

çok

refleksin,

ile

devletler

kısa

sürede

gösterildiğini hatırlattı. Küresel ısınma
yerine küresel ısıtma terminolojisini
tercih ettiğini belirten Madra, küresel
ısıtmaya karşı verilecek cevap için çok
fazla zaman kalmadığını vurguladı. Kovid-19 ile mücadelede olduğu gibi, küresel ısıtmaya
karşı da kolektif bir yanıt verilmesi gerektiğini belirten Madra, bu konuda en önemli
adımın yenilenebilir enerji olduğunu, fosil yakıtları terk etmek olduğunu altını çizdi.

Dünyanın 40 yıldır mevcut iklim krizini
tartıştığının hatırlatan CDP Avrupa
Direktörü Steven Tebbe ise, yeni iş
modellerinin

bu

süreçte

önemli

adımlardan biri olacağının altını çizdi.
Tüm dünyada 500 kadar yatırımcı
şirketle iş birliği yaptıklarını ve bu
şirketler
çoğunluk

arasında

hisse

oranında

senedine

sahip

olan

kurumlarla iklim krizi kapsamında sürekli temas içerisinde olduğunu hatırlatan Tebbe, “Bu
şirketlere

çevrenin yok

olmasının topluma

ve

şirketlerine

nasıl

anlatılacağını

sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz. Daha doğrusu bu sorularımıza henüz bir cevap
alamadık. Ama şunu bekliyoruz: Özel sektörlerdeki şirketler yeni fikirlerle ortaya çıkmalı.
Çünkü yeni yaklaşımlar geliştiren şirketlerin büyüyebileceğini söylemek zor değil.” dedi.
Kovid-19’un toplum olarak mevcut iş modellerinin değiştirilmesi için bir tetikleyici
olabileceğini belirten Tebbe, önümüzde bu kapsamda prova yapılabilecek bir dönem
olduğunu söyledi.

Mevzuatlar nedeniyle bankalar karşısında avantaja sahip fin-tech’ler, Çin’in
testlerine başladığı dijital cüzdan uygulamaları, yeni dönem finans dünyasının
gündemini oluşturuyor.

Kovid-19 Ortaya Çıktı, “Nakit Para Koronavirüs”
Google’da En Çok Arananlar Arasında Yer Aldı
Forum İstanbul 2020 konferansı’nın üçüncü oturumu 3 Haziran 2020, Çarşamba günü
Türkiye Ekonomi Bankası Oturum Ana Sponsorluğu’nda ‘Yeni Paradigma: Yeni
Finans Dünya Düzeni’ başlıklı oturum oldu.

Forum İstanbul Yönetim Kurulu
Üyesi

Servet

moderatörlüğünde

Yıldırım’ın
ve

Türkiye

Ekonomi Bankası Oturum Ana
Sponsorluğunda
üçüncü

gerçekleşen

oturumda;

Finansal

Hizmetlerin dijitalleşmesi ve eksiksiz
her

insana

ulaşması

nasıl

sağlanacak?’, ‘Fintech’den Techfin’e.
Bankaların en büyük rakibi artık techfin’ler mi?, ‘Blockchain geleceği nasıl değiştirecek?’,
‘Finansal inovasyonun anahtarı API’ler mi? , ‘Alternatif ödeme sistemleri neler olacak?’
konuları

MyGini Kurucu ve CEO Mehmet Sezgin, Menapay CEO’su Çağla Gül

Şenkardeş ve TEB Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan tarafından masaya
yatırıldı.
Türkiye’deki toplamda 250 bin kişilik direkt istihdam yaratan iş insanları ile görüştüğünü
iş dünyasını bekleyen konuları ilişkin geri bildirimler aldığını belirten Servet Yıldırım; bir
kesimin normalleşme sürecine ilişkin adaptasyonun hızlı olacağı, yıl sonuna kadar
kayıpların çoğunun karşılanacağı, bir kesimin uğranan zararın ortada olduğunu
kabullenip bir bedel ödeneceği fikrini benimsediğini iletti.
Bu isimlerin iş yapma şekillerinin değişimi konusunda görüş birliğine vardığını söyleyen
Yıldırım; belirsizlikler, artan maliyetler ve döviz açığı karşısında hükümetin sergileyeceği
tutum ve yeni vergilerin olup olmayacağının akıllardaki sorular olduğunu paylaştı.
Fin-tech’ler Bankalar İçin Tehdit Mi?
Bankaların sadece Kovid-19 ile gelen
değişin dalgası nedeniyle değil, sürekli
değişen mevzuatlar ve tedbirlere ayak
uydurmak için de bankaların yoğun
çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten TEB
Dijital

Bankacılık

Grup

Direktörü

Serkan Fergan, “Bu kadar hızlı değişen

müşteri beklentileri ve talepleri ya da teknolojik koşullar çerçevesinde de kurumların, bu
süreçlere hızlı adapte olmaları, iş süreçlerini ve iş modellerini hızlıca değiştirerek uyum
sağlamaları gerekiyor.” dedi.
Fin-tech’lerin bankalar açısından geleceğe yönelik olarak bir tehdit oluşturduğunu
belirten Fergan, her ne kadar karlılık açısından henüz beklenen düzeyde olmasa da fintech’lerin geleceğe yönelik yatırımcı iştahı açısından önemli fonlar elde edebildiklerini
belirtti. Fergan; müşteri yolculuğunun ise, fin-tech’leri bankalardan ayıran en önemli
husus olduğunun altını çizdi.
Mevzuatlar

Karşısındaki

Esneklik

Fin-Tech’lerin Avantajı
Fin-tech’lerin

gelişim

değerlendirildiğinde

müşteri

hızı
sayısı

anlamında belli rakamların üzerine
çıkmakta zorlandığını belirten MyGini
Kurucu ve CEO Mehmet Sezgin,
“2015 yılına kadar 5 ila 6 milyar dolar
seviyelerinde olan fin-tech finansmanının 2015 yılı itibariyle 17 milyar dolara çıktığını,
2019’u ise 53 milyar dolarla kapattığını görüyoruz. Daha ilginç durum ise bu firmaların
konsolidasyonları konusunda. Bazı büyük fin-tech’ler daha küçük fin-tech’leri satın
alıyorlar. 2017’de 90 milyar dolarlık küresel konsolidasyon, 2019 yılında toplamda 233
milyar dolar ile kapatıyor. 2020’nin ilk çeyreğinde ise konsolidasyon büyüklüğünün 100
milyar doların biraz altında kaldığını görüyoruz.” sözleriyle sektörün finansman ve
konsolidasyon hacmindeki sıçramaların altını çizdi.
Her ülkenin bankacılık sektörü mevzuatları nedeniyle, fin-tech’lerin bankalar karşısında
daha avantajlı olduğunu belirten Sezgin, yine fin-tech’lerin yapıları nedeniyle daha fazla
insana ulaşma imkanlarının da önemini vurguladı.

Cüzdan ve Para Dijitalleşiyor
Pandemiyle birlikte Google’de en çok
aranan kelime tamlamaları arasında
“koronavirüs nakit para” olduğunu
hatırlatan Menapay CEO’su Çağla
Gül

Şenkardeş

“Pandemi

süreci

başladığında ilk ve en fazla gündeme
gelen konulardan biri, nakit para
aracılığı ile virüsün bulaşma riski ve tedirginliği oldu. Takip eden süreçte hayatlarımıza
evlerden devam etmemiz, online alışveriş ve online işlemlerdeki artış ile birlikte merkez
bankaları online para kullanımını destekleyen tedbirler aldı. Bu konuda tüm dünyada
önemli adımlardan biri Rusya’dan geldi. Rusya Merkez Bankası, online para transferleri ile
ilgili komisyonları düzenledi.” sözleri ile tüm dünyada ülkelerin merkez bankalarının alana
yönelik adımlar attığını ya da bu alana yönelik denemeleri hızlandırdığını belirtti.
2020 yılında pek çok ülkenin dijital parasını test etmeye başlayacağını hatırlatan
Şenkardeş, dünya genelinde merkez bankalarında gündemin dijital para olacağını ifade
etti. “Belki de tüm ülkelerden önce yeni normale geçen Çin, 2019 yılında testlerine
başladığı dijital para kullanımını pandemi ile birlikte hayata geçirdi. Bunula da yetinmeyen
Çin, yeni bir adım daha atarak, Mayıs ayında 4 büyük şehirde ve kamu çalışanlarının
maaşlarından küçük işletmelerde alışverişe kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazede
dijital cüzdan testlerine başladı.” Sözleri ile Çin’in dijital para ve dijital cüzdan konularında
şu an öncü uygulayıcı konumda olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ilk Tıbbi Aromatik Bitkiler OSB’sini kurmaya hazırlanan İzmir Ticaret
Odası, bu alanda katma değerli ürün üretme fırsatı yaratıyor. Küresel tekstil
sektöründe her 100 satın alma yetkilisinin 60’ı, Çin dışı pazar arayışında. Kovid-19
sonrası Türkiye’yi fırsatlar bekliyor.

Tekstilde Eski Günlere Dönebiliriz: Türkiye, 110 Milyar
Dolarlık Alım Hacmine Sahip Küresel Markaların Radarında
Forum İstanbul 2020 konferansı’nın dördüncü oturumu 4 Haziran 2020, Perşembe günü
Finans Dünyası Dergisi Oturum Ana Sponsorluğu’nda ‘Salgın Gölgesindeki
Sektörlerin Yeni Dengeleri’ başlıklı oturum oldu.

Dünya

Gazetesi

Genel

Koordinatörü ve Yazarı Vahap
Munyar’ın moderatörlüğünde ve
Finans Dünyası Dergisi Oturum
Ana Sponsorluğunda gerçekleşen
dördüncü

oturumda;

‘İthalata

‘Kırmızı Hat’ freni! Sanayicileri nasıl
etkiler?’,

‘Azalan

ihracat

için

önlemler nelerdir?’, ‘Hangi sektörler
e- ihracat ile ivme kazanacak?’, ‘Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle kampanyalar ile
KOBİ’lerin ihracat olanakla rı nasıl geliştirilecek?’, ‘Kendi kendine yeten tarım politikaları
nasıl şekillenecek? Tedarik zinciri nasıl sağlıklı işleyecek?’, ‘Yeni yatırım alanları:
Biyoteknoloji, teletıp ve ilaç endüstrisi’ konuları Kurtsan Şirketler Grubu, Ortağı Meltem
Kurtsan ,McKinsey & Company Türkiye Direktörü Can Kendi, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener tarafından masaya yatırıldı.

Kurtsan

Şirketler

Grubu,

Ortağı

Meltem Kurtsan, Kovid-19 ile birlikte
sağlık ve turizm sektöründe önemli
değişimler olacağını, özellikle sağlık
sektöründe bütünsel sağlığın öneminin
artacağını altını çizdi. “Birçok hastalık
ruhumuzla ilgili. İnsan olarak doğa ile
bir bütünüz ve doğadan kopmadan şifa
aramamız gerekiyor. Günümüzde bu durum farklılık arz ediyor. Bitki dünyası ile ilaç
sanayisi arasında bir kopukluk var. Fitoterapi eğitimleri ile bu kopukluğun ortadan
kalkması mümkün. Günümüzde fitoterapi eğitimi alan doktorlar var. Bu süreç hızlanacak.”
sözleri ile doğal ile birlikte yaşayarak insan ruhunun dinlendiği ve doğadan faydalanılarak
tedavi olunan bir döneme girildiğini ifade etti.
Değişimin hissedileceği bir diğer sektörün turizm olduğunu belirten Kurtsan; 5 yıldızlı
oteller ya da açık büfeler döneminin artık eskisi gibi olmayacağını, insanların çiftlik ve dağ
evinde yaşamayı tercih ederek, eğitimli sınıfın kırsaldan işlerini yöneteceği, mevcut ve

potansiyel salgınlar nedeniyle büyük şehirlerdeki aktivitelerin değerlendirilmeyeceği,
doğal yaşamla bütünleşik bir yaşam modeline geçileceğini düşündüğünü ekledi.

Türkiye’deki

Şirketler

Dijital

Pazarlama Yetkinliklerini Artırmalı
McKinsey

&

Company

Türkiye

Direktörü Can Kendi ise, Kovid-19
pandemisinin

Türkiye

için

doğurabileceği fırsatlara dikkat çekti.
Tekstil ve hazır giyimde küresel 11 bin
alıcı ile yaptıkları araştırma sonuçlarını
paylaşan Kendi, toplamda 110 milyar dolarlık bir alım hacmini temsil eden alıcıların yüzde
60’ının alımlarını Çin’den başka bir coğrafyaya kaydırmaya yakın olduğu sonucunun
ortaya çıktığını söyledi. “Türkiye’nin de içerisinde olduğu Doğu Avrupa ile Amerika’daki
alıcılar için de Orta Amerika’nın yeni alanlar olabileceğini tespit ettik.” diyen Kendi,
Amazon ya da Alibaba gibi pazar yerlerine entegre olmanın önemine dikkat çekti.
Türkiye’deki şirketlerin dijital pazarlama alanındaki yetkinliklerini artırmaları gerektiğine
dikkat çeken Kendi, ülkelerin koyacağı çeşitli bariyerler ile Türkiye’nin en çok yakındığı
alanlardan olan beyin göçüne karşı bir fırsat olabileceğini ekledi. Türkiye’deki bir
yazılımcının başka bir ülkeye gitmeden, aynı hizmeti Türkiye sınırları içerisinde
verebileceğini belirten Kendi, pazarlama teknolojileri alanındaki yazılımlarda da
Türkiye’nin güçlü olduğunu ve ilerleyen dönemde bu alanın da Türkiye için bir fırsat
olabileceğini ekledi.

İzmir Ticaret Odası’ndan Bir İlk: Tıbbi
Aromatik Bitkiler OSB
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir
Ticaret

Odası

Başkanı

Mahmut

Özgener ise T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan’ın da belirttiği gibi Türkiye için
ihracatta en kötü dönemin geri kaldığının
altını çizdi.
Belli sektörlerde Avrupa Birliği başta olmak üzere, yurt dışı pazarlardaki talebin yeniden
açılması ile hızlı bir toparlanma sürecine girileceğini düşündüğünü belirten Özgener,
“Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerindeki ihracatının toplam ihracat içerisindeki
yerinin artırılması, bu alana yönelik yüksek ihtisas ve serbest ticaret bölgeleri kurulmasına
daha çok önem verilmesi gerekiyor. Bu ürünlerin paylarını da artırmamız gerekiyor.” dedi.
Kovid-19 ile birlikte fuarların sanal ortama taşındığı, İzmir’de de sanal fuarcılık adına güzel
bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Özgener, tarım sektörünün de Türkiye’de daha fazla
teknoloji ile tanışması gerektiğini söyledi. Özgener; İzmir Ticaret Odası olarak Dikili’de 3
milyon metrekarelik bir alanda tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurduklarını
paylaşırken, ayrıca 300 bin metrekarelik bir alanda da yetişecek ürünlerin sanayileşmesine
fırsat sunacak bir yatırım alanı olacağını ekledi. Bu çalışmaları ile ilgili beklentilerinin 4 katı
talep geldiğini söyleyen Özgener, ayrıca Kınık’ta yaklaşık 1600 dönümlük bir alanda tıbbi
aromatik bitkilerin yetiştirileceği bir OSB kurulacağını da duyurdu. Özgener, Tıbbi
Aromatik Bitkiler OSB’nin Türkiye’de bir ilk olacağını vurguladı.

Gerçek zamana en yakın iletişimin önünü açacak 5G teknolojisi ile akıllı telefonların
yerini akıllı otomobiller alacak ve sağlıkta giyilebilir teknolojilerin önü açılacak.

5G Teknolojisi Makinalararası İletişimin Önünü
Açacak ve İstanbul’un Enerji Tüketimi
Tahmin Edilebilecek
Forum İstanbul 2020 konferansı’nın beşinci ve son oturumu 5 Haziran 2020, Cuma günü
‘Yeni Paradigma: Dijital Dünya Düzeni’ başlıklı oturum oldu.

Milliyet

Gazetesi

Ekonomi

Müdürü

Şükrü

Andaç’ın

moderatörlüğünde
Forum

İstanbul

oturumda;

gerçekleşen
2020’nin

‘5G;

son

endüstride,

bankacılıkta, otomotivde, enerjide,
sağlıkta,

şehirlerde

değiştirecek?’,

neleri
‘Üretimin

aksamaması için robotların daha
hızlı biçimde fabrikalarda yer alamsı nasıl sağlanacak?’, ‘Elektronik ticaretin payı artacak
mı?’ ‘Dataizm: Verinin gücü ne kadar artacak?’ konuları Inventram Genel Müdürü Cem
Soysal, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Erzincan, Etiya CEO’su Aslan Doğan ve
Melek Yatırımcı Ebru Dorman tarafından masaya yatırıldı.

İlk olarak sözü alan Inventram Genel
Müdürü

Cem

Soysal’ın

insandan

başladığını,

dönüşümün

günümüzde

ise

dönüşümün en önemli sürükleyicisinin 5G
olduğunun altını çizdi. Soysal; bugün 34
ülke 5G teknolojisine sahip olduğunu, 119
ülkenin ise geçiş aşamasında olduğunu
hatırlattı.
Daha Az Enerji ile Daha Yüksek Veri Aktarımı
5G için daha az enerji ile daha yüksek veriyi iki nokta arasında aktarmanın mümkün
olacağını belirten Soysal, “5G’nin etkileyeceği belli başlı sektörlerden ilk bankacılık
olacak. Bugün her yerden işlem yapabilmek imkanı sunan bankacılık sektörü, 5G ile
birlikte daha fazlasını sunacak bizlere. Çünkü büyük çaplı, karmaşık veriler işlenebilecek
ve akıllı asistanlar her yerde karşımıza çıkacak. Otomotivde ise SIM kartlı araçlar dönemi
başlayacak. Otomobiller akıllı araçlara dönüşecekler. Akıllı bir ekran olacak aracınızın
camı her türlü bilgiyi size sunabilecek kabiliyete sahip olacak. Enerjide ise doğru planlama
ve ihtiyacın öngörülebilmesi akıllı şebekelerle mümkün olacak. Böylece her bölgenin,
şehrin hatta ülkelerin enerji ihtiyaçları öngörülebilecek ve enerji verimliliği planlamaları

yapılabilecek. Sağlıkta ise tamamen giyilebilir teknolojiler hayatımızda olacak. Böylece
uzaktan teşhis ile coğrafyadan bağımsız sağlığı konuşacağız.” sözleri ile 5G’nin bu 5
sektördeki dönüşümü nasıl gerçekleştireceğini detaylandırdı.

5G ile Makinalar Arası İletişimin Önü
Açılıyor
Akıllı araç ve dijital para konularının
aslında

insan

kaldırmaya

hayatındaki
yönelik

sınırları

teknolojiler

olduğunu hatırlatan Nokia Türkiye
Genel
5G’nin

Müdürü

Özgür

hayatımızda

hızlı

Erzincan,
iletişim

imkanının yanı sıra kritik olan noktanın
makinalar ile makinalar arasındaki iletişim için gerekli altyapıyı sağlaması olduğunu
belirtti.
5G’nin getireceği yeniliğin devrimsel nitelikte olduğunu vurgulayan Erzincan, “5G
altyapısı ile gecikme sürelerinin çok azalması, gerçek zamana yakın bir iletişim sağlanma
imkanımız olacak. Bu etkileri nedeniyle 5G birçok ülke tarafından stratejik bir alan olarak
görülüyor. 5G’nin diğer bir yenliği ise güç tüketimini çok azaltmak olacak. Yani herhangi
bir elektrik kaynağına bağlı olmadan bir sensör 10 yıl boyunca üzerindeki pil ile
çalışabilecek. Bu da bugün milyonlarlar olan sensör sayısının ileride milyarlara ulaşması
anlamına gelecek.” sözleri ile bugün toplanan verinin gelecekte çok daha fazlasının
toplanacağını ifade etti.
5G’nin endüstrilerin esneklik kabiliyetini artıracağını da vurgulayan Erzincan, “Robotlar
programlanan işler yapıyorlar. 5G, robotların birbirleri ile iletişiminin yanı sıra, onlardan
alınacak geri bildirimler ile hızla ve yeniden programlama imkânı verecek. Cihazlardaki
arıza, bakım gibi bilgilere ilişkin önceden bilgi sahibi olma avantajımız olacak. Daha esnek
bir üretim şansı sunacak. Fabrikaların sadece çatı, duvar ve tavandan oluşacağı bir
gelecek bizleri bekliyor.” dedi.

Dijital Dönüşümde
Kültür Adaptasyonu Kritik Eşik
Dijital

dönüşümün

bir

gerçeklik

olduğunu hatırlatan

Etiya

Aslan

süreçte

Doğan,

bu

CEO’su
dijital

stratejinin belirlenmesinin ve yerelde
değil, küreselde var olan fırsatların nasıl
kullanılabileceğinin ve bu çerçevede
teknolojinin nasıl değerlendirilebileceğinin önemine değindi. Dünyadaki örneklerin yanı
sıra dijitalleşme anlayışının Türkiye’de iş modelleri tasarımı ile var olanı değiştirmek ya da
teknolojiyi uyarlamak üzerine kurgulandığını belirten Doğan, “Stratejiden bağımsız belli
adaptasyon çalışmaları var. Bugünün girişimcileri için en çok gözden kaçan şey mevcut
fırsat: Sahip olduğum DNA ile iş modelimi oluşturup, dünyanın başka bir yerine nasıl
götürebilirim, orada nasıl uygulayabilirim. Bu göz ardı ediliyor. Yalınlaşma, strateji ve
kültürün uyumu oldukça önemli. Bir strateji oluşturulabilir, ancak önemli olan kültürün
inşa edilmesi en önemli konulardan birisidir. Birçok kurumda gördüğüm şeylerden biri de
kültürün kültürüne adaptasyonu sağlanması” dedi. Doğan kültür adaptasyonunun
sağlanmadığı projelerin 84’ü, dijital dönüşüm projelerinin ise de büyük bir kısmının
başarısız olduğunu altını çizdi.
“Girişim

Sermayesi

Yatırımları

Yapmak, Uzmanlık Konusu”
Girişim sermayelerinin her zaman riskli
yatırım

kategorilerinde

olduğunu,

bireysel yatırımcıların kaybetmeyi göze
aldıkları miktarı teknoloji girişimlerine
yatırmalarının önemine dikkat çeken
Melek Yatırımcı Ebru Dorman, bu
alana dönük yatırımların portföy yaklaşımı ile yapılması gerektiğini hatırlattı.
Bu alana yeni dahil olacakların, melek yatırımcı ağını inceleyerek ya da mevcut melek
yatırımcı gruplarına üye olarak alan adım atabileceğini belirten Dorman, “Madalyonun
diğer yüzü ise şudur: Girişim sermayesi yatırımları yapmak bir uzmanlık konusu. Uzman
ekibi bir araya getirmeden bir fon kurmak çok yanlış bir strateji olabilir.

Önerim, hali hazırda kurulu olan ya da yeni kurulan gruplara yatırım yaparak bu dünyaya
adım atmaları yönünde.” dedi.
Her start-up’ın ihtiyacı olan fonları, büyüme ve yatırım ihtiyaçlarına göre planlamaları
gerektiğini hatırlatan Dorman, başarının sırrının yurt dışına açılmak olduğunun altını çizdi.
Bunun için de “Ben nasıl global olabilirim?” sorusunun sorulması ile başlanabileceğinin
belirten Dorman; kendisinin yatırımcı yaklaşımında sadece finansman olmadığını,
entelektüel, duygusal ve sosyal sermayeyi de yanında götürdüğünü ve böyle
yatırımcıların da start-up’lar için büyük şans olduğunun altını çizdi.

