


Ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri 19 yıldır bir araya getiren
Forum İstanbul 2023 Konferansları, bu yıl 20. Yaşını kutladı.

24-28 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi gerçekleşen Forum İstanbul 2021 konferansında bir hafta
boyunca birbirinden değerli konuşmacılar ile ‘Yarını Anlamak’ ana teması altında bir araya geldi. Aynı
zamanda 20. Forum İstanbul Ödülleri, ‘’Yaşam Boyu Başarı, Eğitim, Cumhuriyetin Çınarları, Ulusal
Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı Gösterenler’’ adı altında 4 farklı dalda sahipleri ile buluştu.

2001 yılında ‘Hedef 2023’ mottosu ile yolculuğuna başlayan Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner
toplantısı özelliği ile Dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren
Forum İstanbul konferanslarının 20’ncisinde bu yıl ‘Gelecek Senaryoları ve Öngörüler, Yaşamsal
Önceliğimiz; İklim Krizi ve Döngüsel Ekonomi, Şimdi Endüstri 4.0, Yarın Endüstri 5.0, Dünyaya Bağlanan
Dijital Köprü: E-İhracat, Dijital Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim, Yeni Dünya Düzeninde Akıllı Şehirlerin
Geleceği, Küresel Trend: FINTECH, Dijitalleşen Sağlık Geleceğimizi Nasıl Değiştirecek?,
Girişimcilik: Ekonomiye Can Suyu, Eğlencenin Dijitalleşmesi: Oyun’ konuları tartışıldı.

Forum bu yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Finans Dünyası Dergisi Stratejik Partnerliği, APS Tekstil,
Denizbank, Gülsan Holding, Türk Ekonomi Bankası ve Türk Telekom Oturum Sponsorluğu, BiggBrands ana
sponsorluğu, Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğu ve Bersay İletişim Grubu medya ilişkileri
sponsorluğunun katkılarıyla gerçekleşti.
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24- 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Forum İstanbul 2021
konferansı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Forum İstanbul Başkanı Aclan
Acar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmasında düşüncelerini ifade eden Forum İstanbul
Başkanı Aclan Acar, “Forum İstanbul’un misyonu ülkemizin
sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen
devlet arasında görmek için karar vericileri orta ve uzun vadeli
düşünmeye yönlendirmek, çözüm arayışlarını kolaylaştırmak ve
teşvik etmektir. Oturumlarda dünya ve Türkiye gündemi ele
alınırken, konular genel perspektifle değerlendirecek,” dedi.
2019 yılı sonunda ortaya çıkan Kovid-19 sorunu, mevcut
sorunları daha da artırdığını hatırlatan Acar, aşının yaygınlaşması
ile kontrol altına alınacak bu sürecin sonunda yeni dengelerin ve
bir büyüme trendinin ortaya çıkacağı beklendiğini, bu sürece
hazırlamanın önemine dikkat çekti.



TİM olarak 20 yıldır Forum İstanbul’a destek verdilerini belirterek
sözlerine başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle, “TİM olarak 20 yıldır desteklediğimiz Forum
İstanbul’da bir kez daha bir arada olmaktan memnuniyet
duyuyoruz. Yarını anlama temasıyla gerçekleşen Forum
İstanbul’da çok önemli ve her biri bir konferans konusu
olabilecek konu başlıklarıyla bir hafta boyunca hepimize çok
fayda sağlayacağına inanıyorum. Pandemi sonrasındaki yeni
döneme ışık tutacak pek çok konu başlığının konuşulacağı
forumda hem katılımcı hem izleyici hem de destekleyici olarak
yer almaktan büyük onur duyuyoruz,” dedi.

TİM’in önemli görevli arasında yer alan, dünyada yaşananları doğru analiz edip ülke ekonomisi en doğru
şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Gülle, “Türkiye ihracatının saha neferleri olarak ihracatımızın
sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması için vizyoner çalışmalar yapıyoruz. Yeşil dönüşüm ve özellikle
pandemi sürecinin ortaya çıkardığı dijital dönüşüm gibi ekonomiye yön veren süreçlerle ilgili ihracatçılarımızı
bilgilendirmek adına eğitim sempozyumları düzenliyoruz. Lojistik alanında ise attığımız adımlarla
ihracatçılarımızın küresel sorunlarda minimum hasarla çıkmasını ve fırsatlar üretmesini hedefliyoruz,” dedi.



Etkinliğin onur konuğu olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar açılış
konuşmasında değişen dünya ile birlikte alışkanlıklarımızda
yaşanması muhtemele değişimlere dikkat çekti: “Yeşil
teknoloji ile ilgili konuların konuşulduğu; yenilenebilir
enerjinin tartışıldığı, mikro mobilitenin ve küçük elektrikli
araçların gündemde olduğu bir yeşil teknoloji meselesi söz
konusu. ‘Al, kullan ve at’ yaklaşımını benimseyen Lineer
ekonomi yerini ‘al, kullan, geri dönüştür’ uygulamalı döngüsel
ekonomiye bırakıyor.

Havayı, suyu ve toprağı koruyarak sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştiriliyor. Döngüsel ekonomi ve
sürdürülebilir kalkınma iki önemli noktadır. Dünya bu trendlerle hareket etmeli. Bundan 20 sene sonra dünyanın
hiçbir yerinde petrol istasyonları olmayacak, evlerimize doğalgaz taşıyan hatlar olmayacak belki. Çünkü evinizin
çatısına koyduğunuz panel ve lityum piller, evimizi 24 saat boyunca aydınlatırken ya da her türlü ısıtma ve
soğutma işlemlerini hayata geçirecek enerjiyi toplayacak. Dolayısıyla evinize elektrik ya da doğalgaz faturası
gelmeyecek. Belki devletler şu an inanılmaz vergi alıyorlar. Ancak böyle bir dünyada elektrik ya da doğalgaz
parası alınmayacak.” Son olarak İklim değişikliği sonucu tedarik zincirinin de bozulduğunu hatırlatan Prof. Dr.
Birpınar, iklim değişikliği için “krize de dönüşebilir fırsata da” hatırlatmasında bulundu.



Açılış konuşmalarının ardından; ‘Yaşamsal Önceliğimiz: İklim
Krizi ve Döngüsel Ekonomi’ başlıklı ilk oturumunu Bosphorus
Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası yönetti. Oturuma; EBRD
Çevresel Fonlar Direktörü Adonai Herrera-Martinez, Boğaziçi
Üniversitesi İklim Değişikliği Ekonomisi ve Politikaları
akademisyeni, FAO Kıdemli Yatırım Danışmanı ve Climate Bonds
Politika Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Barış Karapınar, ARUP
Karbon ve İklim Değişikliği Direktörü Paula Kirk, Dünya Bankası
Türkiye Ülke Direktörü Dr. Auguste T. Kouamé konuşmacı olarak
katıldı.
‘Avrupa Yeşil Anlaşması - Yeşil Mutabakat (Green Deal)’in
Türkiye’ye yansımaları ne olacaktır?’, ‘Karbon fiyatlandırması ile
karbon emisyonları nasıl azaltılabilinir?, ‘İklim değişikliği
milyonlarca yıl öncesinde donmuş virüs ve bakterileri ile yakın
gelecekte tanışmamıza neden olur mu?’, ‘Döngüsel ekonomi,
iklim değişikliği mücadelesinde nasıl bir rol oynar?’, ‘Döngüsel
Açık: Atık miktarını nasıl azaltabiliriz ve dönüşüm rakamını nasıl
artırabiliriz?, ‘Lineer ekonomi modelini, atıkların kaynak olarak ele
alındığı modele nasıl geliştirebiliriz ve yaygınlaştırabiliriz? gibi
konular ele alındı.



Hali hazırda yüzde 2’lik bir elektrikli araç oranı söz konusu
olduğunu, 2030 sonrasında sayının artırılması gerektiğini
belirten EBRD Çevresel Fonlar Direktörü Adonai Herrera-
Martinez, “2050 yılında karbon azalımını sağlamaya çalışıyoruz.
Daha temiz ve aynı zamanda güçlü bir evrensel desteğin
oluşturulmasını sağlıyoruz, ki sürdürülebilir bir gelişme elde
edilsin. İklim krizi gerçekten bir yeşil yatırım tsunamisi yarattı.
Uzun vadeli iklim stratejileri ve buna bağlı politikalar
oluşturulmalı, 2030 emisyon hedefleri belirlenmeli. Bunlar
sadece gelişen bir perspektif ile yapılır. Bu sürecin istihdam
sağlayıcı bir etkisi de olacak. 2030’da gayri safi milli hasılaya
yüzde 4 oranında katkıda bulunması mümkün,” dedi.

İklim değişikliğine bütüncül bakılması gerektiğini hatırlatan Herrera-Martinez, “Elbette çevresel hedeflerin
konması temelde yer alıyor. Ekonomideki aktivitelerin çevresel hedeflerle sürdürülmesi gerekiyor. Elbette
burada gönüllü olan ekonomilerle, varlık sahipleriyle birlikte yapılacak çalışmalar bir görev gücü oluşturarak
başlatılabilir. Bununla birlikte birçok mali çıkar çatışmasının önüne geçilmeli. Biliyorsunuz, şeffaflık yükümlüğü
yatırımlarda karbon geçiş risklerini çok iyi gösterecek. En temelde şeffaflığın mutlaka olmalı. Böylece yatırımlar
doğa dostu yerlere kayabilsin,” dedi.



G20 Ülkeleri Bütün Emisyonların Yüzde 80’inden Sorumlu

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Ekonomisi ve
Politikaları akademisyeni, FAO Kıdemli Yatırım Danışmanı ve
Climate Bonds Politika Yardımcı Direktörü Doç. Dr. Barış
Karapınar sıfır karbon hedefine ulaşılmasının hayati derecede
önemli olduğunu, 2035 öncesinde sıfır karbon hedefine
ulaşılamaması halinde bilimsel açıdan bir işe yaramayacağını
belirtirken, “2000 yılından bu yana en sıcak yılları yaşadık.
Geçtiğimiz yıl en sıcak yıllardan biriydi. 1980 ile 2000 yılı
arasındaki ortalamanın üzerine çıktık.

Sanayi öncesi dönemde hafif bir artış vardı. O zamandan bu zamana 1.2 derece artış oldu. Küresel ortalamayı
düşünecek olursa bu rakamlar oldukça yüksek ve etkilerini de her yerde görmeye başladık,” dedi.

Sera gazı emisyonları özellikle son 70 yılda çok önemli bir ölçekte artış gösterdiğini belirten Doç. Dr. Karapınar,
Covid-19 sebebiyle taşımacılık, ulaştırma, endüstri gibi sektörlerde emisyonlarda azalma görüldüğünü belirtti.



Karapınar şöyle devam etti: “2020 yılında misyonlarda
toplamda yüzde 8’lik bir azalma oldu. Ancak
ekonomilerin toparlanması ile artış trendi başladı. G20
ülkeleri bütün emisyonların yüzde 80’ninden sorumlu.
Sektörler açısından ise en çok enerji ardından ulaştırma,
inşaat ve lojistik sektörleri azalan bir grafikte emisyon
salınımına neden oluyor,” ifadelerini kullandı.

İklim felaketleri ile yaşanan kayıpları hatırlatan Karapınar,
“1980’den bu yana iklim felaketleri ilgili kayıpların
ekonomik karşılığı 4 trilyon 200 milyar dolara karşılık
geliyor. Yanı sıra, geçtiğimiz yıl 30 milyon insan
afetlerden kaçtı. Sel baskınları ve fırtınalar öne çıkan
gerekçeler oldu,” dedi.



“İstanbul İçin Çok Güzel Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Ardından söz alan ARUP Karbon ve İklim Değişikliği
Direktörü Paula Kirk bioçeşitlilikte yaşanan riskin çok
büyük olduğuna işaret ederken, “Pozitif bazı çıktılar elde
etmek için geleneksel yaklaşımların dışına çıkmak
gerekiyor. Artık sınırsız kaynağımız olmadığı için
rejeneratif kalkınmayı önemsemeliyiz. Bu nedenle de
döngüsellikten bahsetmeliyiz. Covid-19 gibi bir kriz
sonrasında bizler artık yeniden düşünmek zorundayız.
Pandemiden çıkmamızı ve aynı zamanda yeni dünya ve
yeni ekonomik döngüsel oluşumlara uyum sağlamamız
gerekiyor,” dedi.



“18 ay içerisinde yaşadığımız süreçte karbon emisyonu ve risklerin azaltılmasında şirketlerin yaklaşım
ve iş modellerinde değişiklik söz konusu oldu. Şeffaflık değişimi de mevcut. Kent belediyeleri ile
çalışmamız gerekiyor. Kent seviyesinde de mutlaka birçok aktörün yapabileceği çok somut
değişiklikler var. Bizim de belediyelerle İstanbul’da yaptığımız çalışmaların temelinde bu yer alıyor,”
diyen Kirk, anlaşılan riske sadece bir iklim tehlikesi olarak bakılmaması gerektiğini, şirket ya da
kurumların şeffaflık yaklaşımları ile nelere yatırım yapılması gerektiğini paylaşmasının önemine dikkat
çekiyor. Kirk, pandeminin işletmelerin çeviklik ve adaptasyon yaklaşımlarını da gözden geçirmeleri
için bir fırsat olduğunu ekledi.

İstanbul’un iklim eylem planını güncellediklerini hatırlatan Kirk, “C40 iklim değişikliği grubuyla birlikte
çalışıyoruz. Bu organizasyonun içerisinde 90 tane şehir bulunuyor. Hali hazırda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar var. İklim eylem planını güncelliyoruz. İstanbul’da ilk iklim ve eylem
planına sahip olacak. Sürdürülebilir yeşil iyileştirme yolunda önemli adımlar atılıyor. İstanbul için çok
güzel yeni bir dönem başlıyor“ dedi.



“Karbon Fiyatlandırması, Cari Açık ve Verimli Bir Vergi
Sistemi İçin Gerekli”
Kovid-19’un beşerî sorunlarına dikkat çeken Dünya Bankası
Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouamé “Kovid-19 bütün
toplumlarda beşerî açıdan büyük bir etki yarattı. 1930’lardan
bu yana yaşanan en büyük resesyonlarından biri yaşandı.
Kovid-19’un bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsak iklim
değişikliğinin neler getirebileceğine kafa yormamız gerekiyor.
İklim değişikliği çok ciddi bir sorun. Milyonlarca insan sadece
iklim değişikliği nedeni ile ekstrem yoksulluğa sürüklenebilir.
İklim değişikliğinin getireceği yoksulluk, enflasyondan hava
kirliliğine kadar birçok alanda kendisini gösterecektir. Birçok
sektörde verimlilik azalışı meydana gelecek ve dünya
üzerinden dengeler değişecek. İklim değişikliğinin getirdiği
etkilerle sürdürülebilir ekonomik sistemlerde sorunlar baş
gösterecek. Bunların hepsi varoluşuna yönelik büyük
tehditlerdir. En büyük tehdidi ise küresel bir savaş olma
ihtimalidir,” dedi.



Karbon fiyatlamalarının süreci iyileştirmek açısından artı bir katkısı olabileceğine dikkat çeken
Kouamé, “Karbon küresel bir sorun. Daha az kirletici teknolojinin kullanılması için karbon
fiyatlandırmada teşvik gerekiyor. Yenilenebilir enerji için de teşvik gerekiyor. Karbon fiyatlandırmanın
güncellenmesi ile bunlar başarılabilir.

Kamu sağlığı üzerindeki etkileri de bu sayede azaltılabilir. Karbon fiyatlandırma ile ilgili şu anda 68
tane uluslararası fiyatlandırma söz konusudur. Karbon vergisi sisteminde son 10 yılda değişiklikler
meydana geldi ve 4 kata kadar artış yapıldı. Türkiye de bu anlamda önemli adımlar atıyor. Önce
piyasanın hazırlanması ile ilgili çalışmalar söz konusu. Karbon piyasaları ve pazarları için teknik
çerçeveler hazırlanıyor.

Emisyonun azaltılmasının yanı sıra karbon fiyatlandırma ile ilgili maliyetlerde artış olurken, tipik
vergilendirmeler de değişime uğrayacak. Karbon fiyatlandırma ile vergi sisteminin verimliği de
yükseltilebilir,” derken karbon fiyatlandırması ile yine cari açığa da çözüm bulunabileceğini belirtti.



Toplam967
kişi canlı izleme





Gülsan Holding oturum sponsorluğunda gerçekleşen
forumun akşamüstü ‘Gelecek Senaryoları ve Öngörüleri’
başlıklı ikinci oturumunda EBRD Risk ve Uyum Başkan
Yardımcısı & CRO Annemarie Straathof konuk konuşmacı
olarak oturumun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin 2021’de de devam eden bir büyüme olmasının
gerçekçi bir beklenti olduğunu ancak bunun reform
uygulamaları, pandemi ve istikrara bağlı olduğunu belirten
EBRD Risk ve Uyum Başkan Yardımcısı & CRO Annemarie
Straathof, “Kovid-19 krizinin dünyanın yüzleştiği en büyük
şoklardan biri oldu.



Bu krizi büyümenin 2019 yılında keskin bir şekilde -7,5’e yavaşladığını EBRD bölgesi ekonomilerde de
gördük. 2020’de de -1 daha eklendi. Neredeyse tüm ülkeler gayri safi milli hasılada bir daralma yaşadı.
Türkiye, Çin dışında 2020’de pozitif rekor kıran tek G20 ülkesi oldu. Krizin doğrudan etkisi EBRD ülkeleri
nüfusunun daha büyük bir kısmı tarafında hissedilirken, diğer yandan gelişmiş algıda krizin yükü orantısız
olarak düşük gelirliler, eğitim ve kadının üzerine bindi. Covid-19 krizi global finans krizine göre çok daha
büyük ve gerçek ekonomik etkiye sebep oldu. Ülkelerdeki ekonomik yapısal zayıflıkları ortaya çıkardı ve
kapsayıcı ekonomilerin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koydu. Toparlanma hızı ise aşı hızına bağlıdır. EBRD ise
2020’de 11 milyar Euro rekor yatırım yaptı. Krizden dolayı kamu ve özel kuruluşlarına yaşadığı nakit sıkıntısı
için destek verdik,” dedi

Türkiye’deki belediyelerle çalıştıklarını, yeşil şehrin gündemlerinden biri olduğunu ifade eden Straathof,
Avrupa Yeşil Anlaşması ve Paris Anlaşması’nın da imzalanmasıyla birlikte Türkiye’nin sanayideki rekabetinin
güçleneceğinin altını çizerken, “Yeni teknolojiler, Ar-Ge ile enerji ve ulaştırma altyapı sektörlerinin daha yeşil
ve daha akıllı olma hususunda birlikte çalışacağımızı görmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi



Ardından Forum İstanbul Onursal Başkanı & TEB Yönetim
Kurulu Başkanı Yavuz Canevi moderatörlüğünde;
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş,
Partners Group USA Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışman
Ortağı & Institute of International Finance (IIF) Eski Başkanı
Dr. Charles Dallara, Atlantik Konseyi Kıdemli Bağımsız Üyesi
Hung Tran, Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı ve
Bilgi Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İlter Turan, Galileo
Global Advisors Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Georges
Ugeux değerlendirme ve öngörülerini paylaştılar.

Oturumda ‘Pandemi ile resetlenen dünya nasıl gözükecek?’,
‘Sürdürülebilir kapitalizmin geleceği…’, ‘Çok Paydaşlı’
geleceğin inşası…’, ‘Küresel ekonomi nasıl iyileşir?,
Toparlanma K tipi mi olacak?’, ‘Glokalleşme: Globalleşme
+Lokalleşme yeni paradigmasının değiştirdiği yeni dünya
şartları nelerdir?’, ‘ Teknoloji, Sağlık, Sosyal Medya gibi
pandemi ile değişen öncelikler dünyayı değiştirmeye nasıl
devam edecek?’ gibi konular masaya yatırıldı.



KOBİ’ler Desteklenmeli
Açılış konuşmasının ardından ilk sözü alan DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, Kovid-19
döneminde küresel ekonomini röntgenini çekti:

“Kovid-19 salgını bir sağlık krizi ama hem arz hem talep
yönlü bir şoka sebep oldu. Bu krizden hasarsız çıkmanın
imkanı maalesef yok. Henüz dünyada 1,6 milyar doz aşı
yapılabildi. Ancak tüm dünyayı aşılamak için bunun 10 katına
ihtiyaç var ve bu aşılar belli periyodlarla tekrarlanmalı.

Ekonomi tarafında ise 2020’de IMF rakamlarına göre %3,3 büyümesi beklenen küresel gayri sayfi hasıla %3,3
küçüldü. 114 milyon istihdam kaybı yaşandı. Küresel borç stoku ise 30 trilyon dolar artarak son 1 yılda 289
trilyon dolara yükselerek rekor kırdı. Dünya gayri safi milli hasılası 85,4 trilyon dolar olduğu göze alınırsa
borçlanma 3 katına ulaştı. Salgın öncesi yoksulluk sınırındaki 30 milyon insanın buradan kurtulması
beklenirken, aksine 90 milyon ilave oldu ve toplam yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısı 730 milyona
ulaştı. Devletler bu krizi yönetmek adına ekonomik harcama yönlü politikalar izliyor.



Devlet borçlanması mali tarafında artarken, iş veren destekleri, sosyal transferler gelişmiş ülkelerde gayri safi
milli hasılanın %10 ile %19’a kadar yükselebilirken, gelişmekte olan ülkelerde kaynak azlığı nedeniyle %7
civarında kaldı. Türkiye’de toplam desteğin ağırlıklı bölümü bankalar üzerinden mobilize edilen garantili
krediler şeklinde oldu.”

Dünya genelinde 16 trilyon dolara ulaşan mali destekler gerçekleşmeseydi pandemi zararı 3 katından daha
fazla olabileceğini belirten Ateş, mali destekler ve aşının beklenenden hızlı toparlanma getirdiğini vurguladı.
Ateş, şöyle devam etti:

“Yaşanan istihdam ve eğitim kaybı, borçluluk oranlarındaki artış ve artan eşitsizlikler gelişen ve az gelişmiş
ülkelerdeki ekonomilere kalıcı hasarlar verdi. Yüksek likidite ve arz dengesizlikleri diğer taraftan artan
tasarruflar ve ertelenmiş talep, harcaması da enflasyonu da faizi de yüksek bir ortam oluştururken bu üçü
birbirini besleyen bir döngü haline geldi. Gelişmiş ekonomilerde de bu süreç başlayabilir diye
düşünüyorum.”

Son olarak Ateş, aşılama ve üretim tedarik problemlerinde devlet desteği olmazsa çözümün çok kolay
olmadığını altını çizerken, %99’dan fazlası KOBİ olan Türkiye’de KOBİ’lerin desteklenmesi ile ekonominin
sağlam dokusunun ayakta tutulabileceğini belirtti.



ABD İçin Enflasyon Riski Artıyor
ABD’de ekonomik toparlanmanın nasıl olduğundan
bahsederek sözlerine başlayan Partners Group USA
Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışman Ortağı & Institute
of International Finance (IIF) Eski Başkanı Dr. Charles
Dallara, “ABD ekonomisi kaç aydır aslında kalkınmayı
yaşıyor ama bu çok da kurallara göre gitmiyor. Elbette piyasa
ayarlamalar İstihdamda tercihleri değişti talepleri değişti,
istihdamda yetenekleri seti değişti. Biden Yönetimi, artık bu
zorlukları sonlandıracak şekilde bir süreç başlattı. Ancak ABD
ekonomisine olması gerekenden fazlası yapılırken enflasyon
riskleri artırılıyor,” dedi.

Ekonomide Serbestlikten Uzaklaşma Dünyanın Ortak Derdi
Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ekonomik mali ilişkilerden bahsederek konuşmasına
devam eden Dr. Charles Dallara, “Çin ekonomisinde geçtiğimiz 10 yılda bir mucize yaşandı. Sadece ucuz iş
gücü değil, Çin’in Dünya Ticareti Organizasyonu ile 2000’lerin başında yaptığı entegrasyon ile dünya ekonomi
dokusuna Çin de dahil oldu. Bugün daha zorlu bir aşamaya geldi. Beraberinde rekabeti çok daha kırılgan hale
getirdi. Belki bizim şu anda bununla yaşamaya, bu gerilim ve rekabetle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.



Çünkü sadece ticari ilişkilerin değişimi değil, tüm uluslararası ilişkileri etkileyecek. Bir diğer konu ise, ki
bunun geleceğe biraz daha ışık tutacağını düşünüyorum. Daha iyi bir ekonomik sistem istiyoruz ancak
ekonomik ve mali özgürlüğe değer veriyor muyuz? Eğer değer veriyorsak endişe ve çekincelerimizi dile
getirmeliyiz. Demokratik hükümetlerde de bunların dile getirilmesi lazım. Ne yazık ki demokratik
ülkelerde dahi çok fazla serbestlik kalmadı. Çok sayıda artan regülasyonlar söz konusu. Bazıları
gerçekten çok gerekli olabilir; mesela çevresel alanda yapılanlar ama bazıları ise temel rekabet
değerlerine müdahale ediyor. Demokratik hükümetlerde de popülizmin getirdiği bir yan ürün
diyebiliriz,” ifadelerini kullandı.



Dünya Nüfusunun Yüzde 52’si Anti-Demokratik Yönetim
Altında Yaşıyor
Dünya nüfusunun %52’sinin anti demokratik yönetimler
altında yaşadığına dikkat çeken Atlantik Konseyi Kıdemli
Bağımsız Üyesi Hung Tran, “Temel itibariyle pandemiyle
bakınca bizim kırılganlığımızı görüyoruz. Viral pandemiler
esnasında ne hale geldiğimizi görüyoruz. Daha da önemlisi
şu anda dünya böyle bir şeyler karşı karşıya. Bu halde bile
hala birbirimiz sevmiyoruz ve bir taraftan da yeni rekabet söz
konusu.

Eskiden ideolojik olan mesele ABD ve Çin açısından artık yönetişimle ilgili birtakım sorunlara dönüştü. Çin’in
bakış açısında gelişmekte olan ülkelerde kendi otoriter devlet kapitalizmini sunmuştu. Bunu bir reçete olarak
sundu ve ulusal egemenlik bağlamında ve iç işleri bağlamında bu da bazı kapalılıklar meydana getirdi. Her iki
tarafta pozisyonlarını kurmak için ortaklık ve ittifaklar da kurmak istedi. Önceki soğuk savaşa göre ABD ve Batı
oldukça savunmacı görünüyor. Son 15 yıldan bu yana barış bağlamında insanlar farklı ülkelerde yaşıyor ve
demokratik açıdan bozuklukları görüyor. Dünya nüfusunun %52’si anti-demokratik yönetimler altında yaşıyor,”
dedi.



Sosyal Devlet Anlayışı Yeniden Güç Kazandı

Küreselleşme karşıtlığının yaygınlaştığına dikkat çeken
Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı ve Bilgi
Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İlter Turan, “Geriye
baktığımızda değişim çok boyutlu, herkese olgulara kendi
açısından bakıyor. Örneğin ABD’yi keşfedenler açısından
orayı buldukları mısır, domates ve patatesin çok büyük bir
önemi yoktu. Ancak insanlar tarihini en fazla etkileyen şeyler
bu üç üründü. Bunlar olmasaydı nüfus bu kadar büyük
olmayacaktı.

Beslenme sorunu açısından ABD’de bulunan altın ve gümüşü Osmanlı ne manaya geldiğini alışılmamış bir
enflasyon yaşaması ile anlaşıldı. Sovyetler dağılmadan önce birkaç ay önce dağılacağını kestiremiyorlardı,”
dedi. Sözlerini küreselleşme karşıtlığının yaygınlaştığı hatırlatması ile sürdüren Turan, “Bu karşıtlık, kurulu düzen
ve düzeni yöneten seçkinlere karşı popülist bir isyan şekliden gerçekleşiyor. Bu anti-globalistler, kendi
ülkelerinin siyaset seçkinlerinin toplumlarından kopuk, saygısız ve dertlerine karşı kayıtsız olmakla suçluyor .
Tamamen haksız değil.



Global değerleri savunana geçici olsa da zarar görenleri küçümsediler. Özellikle iki konunun
sembolik sorun teşkil ettiğini görüyorum. Biri artan ithalatın yarattığı ileri sürülen işsizlik. İkincisi ise
ulusla iş gücüne haksız rekabet yarattığı ileri sürülen, ayrıca bir kültür tehdidi olarak da algılanan
göçmen göçü. Bu da doğrudan globalleşmenin ürünü olmasa da teknolojinin ilerlemesiyle sıradan
işler yapabilme imkanlarını zayıflatacağı ve sürekli işsizliğe mahkum edeceği korkularını da bu
listeye eklememiz de mümkün. Globalleşmenin faydalarını savunanlar sorunların aşılması için
kamuoyunu ikna etme zorunluluğu hissetmeli yoksa kaybetmeye mahkumlar. Başka bir alan salgının
globalleşmenin sosyal devleti önemsemeyen cephesini de çökerttiğini önemsemeliyiz. Sosyal
devlet anlayışı yeniden güç kazandı. Bu sonuç gelecekte de ağırlığını hissettirmeye çalışacak.”
İfadelerini kullandı.



Galileo Global Advisors Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Georges Ugeux, “Sistem içerisinde oluşan riskler
artık katlanamaz hale geldi. IMF’nin durumu şu anda
yaklaşık olarak 16 trilyon dolarlık bir sendeleme var.
İnanılmaz bir kayma var. Özel sektörden devlet sektörüne
geçen, İkinci Dünya Savaşı’nda olmuştu böyle bir şey,
ancak biz savaşta değiliz. Girip çıkan paralar çoğu zaman
spekülatiftir. Para enjekte edilip bu durumdan kurtulmak
söz konusu değil. Aynı zamanda popülist bir dünyada
yaşıyoruz. Bizler artık iki dünyanın sıkışmasını
kaldıramayız. Rusya ve Çin’in yakın olması muazzam
derecede fazla. Tabii ki ABD her ne kadar farklılar olsa da
yine de Atlantik İttifakı içerisinde bir arada olmak
durumundayız.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Hakan Ateş’e Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul
Ödül Töreni kapsamında Yaşam Boyu Başarı
Ödüllerinden ilki tüm yaşamı boyunca bankacılık
sektörüne kattığı değer ve çalışmalar sebebiyle
duayen bankacı DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu CEO’su Hakan Ateş’e takdim edildi.



Forum İstanbul Başkanı Sayın Aclan Acar Forum
İstanbul Heyeti adına bir kez daha teşekkürlerini
sunarken, duygularını paylaşan Ateş, Bu ödülü
çok büyük bir onurla kabul ediyorum ve size
minnettarlığımı ifade ediyorum. Burada
gerçekten Aclan Bey harika bir özet yaptı. 22
yaşın ilk günlerinde başladığım bankacılık
kariyerimde 40. yılımı tamamladım. Muhtelif
hizmetlerim oldu. Bu tür görevlerde bulunma
şansını elde edebildim. Bu ödülü evimin en
kıymetli köşesinde saklayacağım. 2 on yılı
devirmiş düşünce platformu olan Forum
İstanbul’a ve siz değerli yöneticilere teşekkür
ediyorum.” dedi.



Toplam562
kişi canlı izleme





APS oturum sponsorluğunda gerçekleştirilen, ‘Şimdi
Endüstri 4.0- Yarın Endüstri 5.0’ başlıklı günün ilk
oturumunda ‘Yapay zekâ, blokzincir ve sentetik biyoloji
gibi Endüstri 4.0 teknolojileri ile küresel dönüşümün
neresindeyiz? Bu teknolojileri nasıl yaratabilir,
ölçeklendirebilir ve yönetebiliriz?’, ‘Yeşil ekonominin
artan önemi doğrultusunda üretimin belgelenmesinin
önemi nedir?’, ‘Pandemi ile “uyandırma çağrısı” yapan ve
değeri pekişen Endüstri 4.0 sayesinde üretkenliği
artırmanın ve maliyeti en aza indirmenin en önemli
stratejik öncelik olduğunun farkına varılması ile,

şirketlerin çevik ve esnek politikaları neler olmalıdır?’, ‘Toplum odaklı insansız teknolojiler diye tanımlanan
Endüstri 5.0 kavramı neden önemli? Endüstri 5.0 kavramı ile gelecekte bizi neler bekliyor?’ gibi konular
masaya yatırıldı.
Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü & Yazar Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu oturumda
UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, Toplum 5.0 Akademi Kurucu Başkanı ve ENOSAD Başkan
Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ve Doruk ve
ProManage Corp. Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden konuk konuşmacı olarak katıldı.



2020 İtibariyle Büyük Kurumların Yüzde 70’inden Fazlası
Robotik Süreçlerle Tanıştı
Fabrika otomasyonunda fiziksel robotlar uzun yıllardır
kullanımda ve bugün üretim otomasyonunda da çok etkin
kullanıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan UiPath
Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “Fabrikaların hızlı
dönüşüm sonrası sıra ofislerimize geldi. Robot dediğimizde
insanı taklit eden makina olarak anlaşılmalıdır. Fabrikadaki
robotlar fiziksel iş yapan insan hareketlerini taklit ediyor.
Ofiste ise insanlar uygulamalar aracılığı ile bilgisayar başında
birçok iş yapıyor. Bu sefer yazılım robotları ile bilgisayar

başındaki insanların yaptığı işleri aynı, insanlara benzer şekilde çalışıyorlar. Bizler, ekrana bakarak ekranı anlayarak
ve anladığımız yerden aldığımız bilgilerle işlemleri yapıp klavye ve fare yardımıyla bir başka ekrana yazıyoruz.
Robot yazılımlar da aynı insan gibi yapay zekâ teknolojilerini kullanarak bunu hayata geçiriyor. Burada insanların
yaptığı; tek düze, çok tekrar eden, kurala dayalı, standartları olan işleri yazılım robotları üzerlerine alıyor. İnsanların
katma değeri düşük işlerden kurtarıp, verimli, hızlı, hatasız şekilde bu işleri yapabilecek zamandan tasarruf sağlıyor
ya da aynı insan sayısı ile daha güçlü ve büyük bir kapasite elde edilebiliyor. Hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor çünkü
somut ve hemen sonuç alınıyor. Geri dönüşü en hızlı olan teknolojilerin başında geliyor. Yaptığınız yatırımı
genellikle 1 sene içerisinde geri alıyorsunuz. 2020 itibariyle büyük kurumların yüzde 70’inden fazlasının robotik
süreçlerle tanıştığını görüyoruz. Türkiye’de ise bu rakam 200’ün üzerinde,” dedi.



Kültürel olarak endüstride yaşanan devrimin kültürel
açıdan toplum tarafından benimsenmesinin önemine
dikkat çeken Toplum 5.0 Akademi Kurucu Başkanı ve
ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı,
“Dünya krizinde üretim Uzakdoğu’ya kaydı. Gelişmiş
ülkeler üretim oraya kayıyorsa bizim de bir şekilde bu
kaynaktan faydalanmamız lazım. Çünkü Çin’in bugün
geldiği nokta harikulade. Dolayısıyla biz bir şeyleri
üretirsek geliştirmek de yani Ar-GE de oluyor. Lisansız
üretim şekline geçmeliyiz ki Çin ile rekabet edebilelim,”
dedi.

Halıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Diğer alanlarda dijitalleşirken doğal olarak insanlar iş kaygısı ya da
teknolojinin getirdiği sorunlar oluyor. Bu konsepti Japonya ilk defa ortaya attı. Bu yaklaşımda insan devre dışı
bırakılmayacak. Zaten endüstri 4.0 böyle bir şey de değil. İnsanın esnek bir zekâsı var ki onun kullanacağı işlere
yöneltmek lazım. Bence teknolojinin yüzde 10’unda bile değiliz. Zihinsel çalışmaya doğru bir geçiş olacak.
Netice itibariyle gelecekte insanların çalışmaları tamamen zihinsel işler üzerine olacak. Zihinsel çalışmanın
olacağı bir döneme evrilirken, o zaman Türkiye’de de daha çok fiziksel ağırlıklı çalışmanın olduğu bir ülkedeyiz.



Eğer biz endüstri 4.0’a geçersek, bu insanlara o zaman ne olacak? Bu nedenle de toplum 5.0
kavramıyla birlikte bu dönüşüme ayak uydurmamız lazım. Yani Japonların dediği gibi sadece
endüstride değil, toplumda da dijitalleşmeyi öne çıkarmalıyız.”

Son olarak büyük şirketlerin yazılım tarafında yaptığı yatırımlar hakkında konuşan Halıcı,
“Önümüzdeki dönemde sadece iş gücüne yönelik robotlaşma değil, bunun haricinde ev
hanımlarının kullanabileceği yatırımlar, her alanda kullanılabilecek yazılımlar açıkçası önümüzdeki
yıllarda çokça dile getirilecek diye düşünüyorum,” İfadelerini kullandı.



Türkiye’nin iyi bir yazılım ülkesi olma potansiyeline
sahip olduğuna dikkat çeken DOF Robotics Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Türkiye’de
yazılımcı var. Ancak yetiştirme ya da yetiştirdikten
sonra ‘kaptırmama’ konusunda sıkıntı yaşıyoruz. İyi bir
yazılım ülkesi olabilme potansiyeline sahipken
rakamsal durumlardan dolayı mümkün olduğunca
gerilerde kalıyoruz. Şunu da biliyoruz ki gençlerin
elbette ki rakamsal olarak daha iyi koşulara ihtiyaç
olduğu gibi daha iyi şartlarda çalışma noktasında farklı
durumları da var.

Gençler, ortam olarak kendilerini iyi hissettikleri ve daha iyi bir dünyaya gelecek sağlayabilmek için
yüklenecekleri görevleri yerine getirebilmek adına, motive edilerek çalışan arkadaşlarımız olduğunu
söyleyebilirim. Yani, bilinç noktasında şu günlerde çokça tartışılan konular var. Gençler farklı bakıyor. Onlar
diyorlar ki, ‘bizim baktığımız dünyaya sizler bakamıyorsunuz’. Her dönem bu olabilir. Bilinç olarak birçok
noktada siyasi, fikri olarak bizden daha net ve temiz bir şekilde bakabildiklerine şahit oldum. Gençlere
sunacağımız güzel imkanların yanı sıra iyi imkanlarla başarılı şeyler yapabiliriz,” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de Dijital Araçlarla Üretimin Nasıl
Yönetileceğini Bilen 3 Bin Uzman Var
Türkiye’nin dijital araçlarla üretim geleceğini parlak
gördüğünü ifade eden Doruk ve ProManage Corp.
Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden,
“Pandeminin iki etkisi oldu. Biri iş gücü azalması;
pandeminin ilk dönemiyle iş yerleri ve fabrikaların
daha az personelle çalışması ve devamında ise
hastalanan kişilerle iş gücü seyreldi. İkincisi ise evden
çalışma hayatımıza girdi. Bu iki etki sıkıntıları da
beraberinde getirdi.

Gerek operasyonel gerek makina ekipmanlarının dijitalleşmesi ve otonomlaşması ile üretimde dijitalleşme iş
yükü gücünü azalttığı için ilk sorunu önemli ölçüde yumuşattı. Özellikle üretim operasyonlarının da dijital
araçlarla olabildiğince günlük işleri kolaylaştıracak şekilde yapılabilmesi ile iş gücü azaldığı için belli bir iş
gücüyle daha çok iş bitirme imkânı sunuyor. Bu nedenle dijitalleşme avantaj sağladı. Bununla beraber bir
dijital araç kullanarak üretimi yönetiyorsanız buna evden de ofisten de ulaşabiliyorsunuz. Haliyle ofise ya da
fabrikaya gitmeden operasyonları yönetebilmenin yolları bulundu,” dedi.



Özden, şöyle devam etti: “Türkiye’deki insanlar yeniliklere çok açık. Cep telefonu, internet
kullanımında dünyada önde geliyoruz. Teknoloji kullanmayı da çok seviyoruz. Biz de dijitalleşme ve
bunun topluma yayılmasında kültürel olarak ileride olan ülkelerdeniz. Bununla birlikte, mesela bizim
firmamız üretim operasyonlarındaki dijitalleşme çözümlerini 23 yıldır sunuyor. Bugüne kadar 300’den
fazla sanayi kuruluşunda bu tarz sistemleri kurduk. Türkiye’de en azından dijital araçlarla üretimin nasıl
yönetileceğini bilen 3 bin uzman var. Türkiye’nin bu alanda geleceğini parlak görüyorum, dünyaya
liderlik edebilecek ülkelerden biri olabiliriz. Dünya genelinde de endüstride dijitalleşme düzeyi zaten
yüksek değil. Avrupa’nın durumu mesela Türkiye’den daha iyi değil,” dedi.



Eğitime Hayat Verenler Ödülü
‘Darüşşafaka Cemiyeti’ne Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul Ödül
Töreni kapsamında Eğitime Hayat Verenler
Ödüllerinden ilki 1863 yılından bu yana eğitim alanında
yaptığı değerli çalışmalar ve katkılardan
dolayı Darüşşafaka Cemiyeti adına Yönetim Kurulu
Başkanı Tayfun Öktem’e takdim edildi. Duygularını dile
getiren Öktem, “Bu özel yılda Türkiye’nin eğitim çınarı
olarak yine Türkiye’nin en uzun soluklu vizyoner toplantısı
Forum İstanbul’dan ödül almak bizleri mutlu ediyor. 2023’te
dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceksek, nitelikli
eğitim ve eğitimde eşitlikçi yaklaşım olmazsa olmaz.
Evrensel değerler benimseyen, topluma karşı sorumluluk
bilincinde olan bireyler yetiştiriyoruz. Yetiştirmeye de
devam edeceğiz. Sizlerden bu ödülü almak bizleri çok
heyecanlandırıyor. Sizlere candan teşekkür ediyor,
başarılarınızın devamı diliyorum. Onur duyduk, iyi ki
varsınız” dedi.



Eğitime Hayat Verenler Ödülü
‘Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’ e Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul Ödül
Töreni kapsamında Eğitime Hayat Verenler
Ödüllerinden bir diğeri 1993 yılından bu yana eğitim
alanında yaptığı değerli çalışmalar ve katkılardan
dolayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) adına Genel
Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı’ya takdim edildi.

Pandemi döneminde yaptıkları çalışmaların bir ödülle
karşılık bulmasının çok önemli olduğunu dile getiren
Maşalacı, “Pandemide böyle bir ödüle tekrar layık
görülmek çok önemli. Çünkü pandemi hedef kitlemiz olan
çocukları, anne ve babaları derinden etkiledi. Biz de bu
dönem boyunca eğitim ortamı açısından hanelerin
güçlenmesi, ailenin fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma
halinin korunması, ev içi iş bölümü konularında
çalışmalarımızı sürdürdük.



Bunun için haftada bir ücretsiz internet desteği ile anne-baba buluşmaları düzenledik. Youtube
kanalımızı da yayına aldık. Ayrıca www.okuyanbirgelecek.org platformu üzerinden daha fazla çocuğun
erken yaşta kitaplarla buluşabilmesi için kampanya başlattık.” dedi.

Ödülün kendilerini motive ettiğini belirten Maşalacı, AÇEV’de çok büyük ve güçlü bir ekiple birlikte
çalışıldığını hatırlatırken, “Yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımız ve ihtiyaç
sahibi ailelerin programlarımıza ulaşmasını sağlayan tüm gönüllülerimiz adına teşekkür ediyorum.
Hayallerimizi paylaşan, destekçimiz olan herkese çok teşekkür ediyoruz,” dedi.

http://www.okuyanbirgelecek.org/
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‘Dünyaya Açılan Kapı: E-İhracat’ başlıklı 4. oturumun
moderatörlüğünü Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve
Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla D. Yerlikaya
gerçekleştirildi. E-İhracatın Türk Markalarının dünyaya
açılması için sunduğu potansiyel ve fırsatlar nelerdir?,
Dünyaya açılırken çevrimiçi pazaryerleri markalara ne gibi
avantajlar sağlıyor?, Farklı ülkelerdeki Pazar yerleri, lojistik
alt yapısı ve farklı hizmetleri ile Amazon ihracatçılara ne
gibi faydalar sunuyor?, Başarılı e-ihracat operasyonlarına
sahip Türk markalarının bu yolculuktaki başarı ipuçları ve
tavsiyeleri nelerdir? E-İhracatta başarının sırrı nerelerden
geçiyor? soruları masaya yatırıldı.

Sorularının cevaplarının arandığı oturumda; Karaca Grup
E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cihangir
Çetintırnak, Kiğılı E-Ticaret İş Geliştirme Müdürü Furkan
Karahan ve Monster Notebook CMO Göktuğ Okan
Oğuz konuşmacılar arasında yer aldı.



Amazon’un Almanya’da çok güçlü olduğuna dikkat
çekerek sözlerine başlayan Monster Notebook CMO
Göktuğ Okan Oğuz, “Kara Cuma’dan (Black Friday) bir
gün önce Amazon mağazamızı açtık. Amazon’u öğrenmek
gerekiyor; nasıl iş yapıldığını, satış yapıldığını… Bu süre
zarfında da Amazon da algoritmik olarak sizi öğrenmeye
çalışıyor. Ancak satışlarımız çok hızlı bir şekilde artmaya
başladı. Türkiye’de bilinen bir marka Monster ancak
Avrupa’da değil. Markanızın bilinirliğini artırılması
anlamında da Amazon’un destekleri mevcut. 2020 Kasım-
Aralık döneminden bu yana Almanya’da satışa başladık.

Bugün genişleyerek tüm Avrupa’ya satışımız mevcut. Ürünlerimizi Amazon’un depolarında tutuyoruz ve satışın
oradan gerçekleşmesini sağlıyoruz. Amazon da çok hızlı bir şekilde gönderdiği için bu modeli ağırlıklı olarak
tercih ediyoruz. Yanı sıra ürünü bizim gönderdiğimiz modeli de kullanıyoruz. Ürünleri ön plana çıkarmak için
Amazon’un sunduğu pek çok imkandan faydalanıyoruz. Pek çok aşamada Amazon Türkiye’nin de çok önemli
katkıları oldu” dedi.



Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

“KOBİ tarafından özellikle çok karışık bir sistem yok. Hedeflerimize gelecek olursak, Amazon’da biz daha
yeniyiz. Sadece Amazon’dan değil kendi web sitemiz üzerinden de satış yapıyoruz. İki ayrı kanaldan
birbirini destekleyen bir pazarlama yapıyoruz. İşlerimizi büyütme hedefindeyiz. Amacımız İngiltere
pazarına da dahil olmak. Sonrasında ise ABD pazarına da girmeyi düşünüyoruz.”

Son olarak ürün çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, “Ürününüzde katma değerli bir teklif olması
gerekiyor. Bunu çok iyi de anlatmak gerekiyor ve ürünün sürdürülebilir tedariki sağlanması gereklidir.
Yatırım ve girişimlerde ise pazarı analiz etmek çok değerli, reklamlardaki optimizasyon da oldukça
önemli olduğunu düşünüyorum,” dedi.



“E-Ticaret Ciromuzun Yüzde 15’inin E-İhracattan
Gelmesi Hedefliyoruz”

E-ticaret operasyonlarının Amazon’da önemli bir yer
tuttuğunun altını çizen Kiğılı E-Ticaret İş Geliştirme
Müdürü Furkan Karahan bir yıl önce Birleşik Krallıklar’da
pazar yerini açarak adım attıklarını söyledi. Karahan, şöyle
devam etti: “Ardından ABD ve Almanya pazarında pazar
yerlerimizi açtık. Operasyon şu an büyüyor. Bu süreçte
doğru ürünleri de seçtiğimizi düşünüyorum. Ancak
öğrenmeniz gereken çok fazla nokta olduğu bir gerçek.

Mesela Türkiye’deki pazar yeri ile Avrupa ya da ABD’deki pazar yeri uygulamaları farklı bir sistem. Amazon’da
her ürünün kendi hikayesi var. Ürün bazlı bir pazar yeri sistemi mevcut. Biz de çok stoklu ürün göndermek
yerine, çeşit yapıp önce müşterinin ilgisini tespit etmeye çalıştık. Başlangıçta hata yapmamız daha olağan
ancak bunu ABD değil de daha makul bir pazarda yapmak istedik. Ürün analizine geldiğimizde ise gömlekte
rekabetin uygun olduğunu gördük. Gömlek katma değerli bir üründür. Gömleğin hem iş hem de dışarıda
giyilebileceğini göstermeye, bunu da müşteriye aktarmaya çalıştık.



Gömlek üzerinden gidersek her türlü detayını göstermemiz gerekiyor. Fotoğraf çok iyi olmalı, başlık
çok iyi olmalı, içerik çok iyi olmalı yani ürün detay sayfası ‘çiçek gibi’ olmalı. Bunu yapanlar sivriliyor.
Amazon’un algoritmasını anlamak çok önemli. Yanı sıra Amazon’un ara ara aldığı kritik kararlar var.
Bunları iyi takip etmek gerekir.”

Karahan, şirket içerisinde e-ticaret cirosunun yüzde 15’lik kısmının e-İhracattan gelmesini
hedeflediklerinin altını çizerken, e-ihracat alanında kamu nezdinden artan desteklerin anlamlı
olacağını belirtti.



Amazon’da Kampanya Döneminde Erken Hareket
Edilmeli
Karaca Grup E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Cihangir Çetintırnak, Karaca’nın güçlü güçlü mağazacılık
kasını da kullanarak önce Almanya’da 4 mağaza açtıklarını
ve bir depo sistemi kurduklarını belirtirken, Amazon ile iş
birliğine Temmuz 2020’de başladıklarını belirtti:
“Amazon zor gibi görülen ancak çabuk öğrenilen bir
sisteme sahip. Türkiye’de kabul gören ve sektörü domine
eden bir marka olarak elimizde çok güçlü bir ürün verisi
var.

Bu avantajı Almanya için beklentileri ürün bazında en optimum seviyeye getirerek değerlendirdik. Öncelikle
küçük bir ekiple başladık Amazon’daki pazar yeri yönetimine. Ancak geldiğimiz noktada bu alan için çalışacak
ayrı bir ekip kurmak durumunda kaldık. İlk sevkiyatlarımızı, Almanya’dan kendi depomuzdan yaptık. Pandemi
nedeniyle ise Almanya sevkiyatlarını tamamen e-ticaret üzerinden yürütmeye başladık. Tüm Avrupa’ya
Almanya merkezli ürünlerimizi ulaştırıyoruz.”



Amazon analitiğin çok iyi bir iş çıkardığını belirten Çetintırnak, ürünün merkezde olduğunu, ürünün
katmadeğerli bir teklif sunması gerektiği ve bunun da tüketiciye çok iyi anlatılması gerektiğinin altını
çizdi. Çetintırnak, Amazon pazar yeri kullanımı ile ilgili tespitlerini şu şekilde sıraladı: “Bir sonraki
aşamada sürdürülebilir ürün tedariğinin sağlanması oldukça hassas bir konu. Bir diğer tespitim ise
özellikle kampanya dönemleriyle ilgili Amazon’u 2 ya 3 ay öncesinden takip etmek gerekiyor. Reklam
optimizasyonu da yine dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.”



Avrupa’da KDV Kuralları 1 Temmuz İtibariyle
Değişiyor
Oturum kapanış konuşmasını ise konuk konuşmacı
BiggBrands CEO’su Enis Karslıoğlu gerçekleştirdi.
BiggBrands CEO’su Enis Karslıoğlu “E-ihracatı bir stratejik
açılım olarak görmek lazım. E-ihracat baskılarına
baktığımızda ilk olarak çok iyi içerik ve pazarlama olması
gerekiyor. Diğeri ise lojistik ve tedarik yönetimini
sürdürülebilir ve teslimat maliyetlerinde etkin düşüş
gözetilmelidir. Hangi pazar yerine nasıl entegre olacağı
önemli, müşteri ilişkileri yönetimi ve son olarak iade
yönetimleri en önemli maddelerdir.” dedi

Avrupa’nın KDV kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek sözlerine devam eden Karslıoğlu, “Avrupa Birliği
kendi içerisinde gümrük, KDV ve sevkiyat kurallarını değiştirmeye başlıyor. Yani AB’ye gelip iş yapılmasını
teşvik ediyor ve yaptığı işten vergi almak, kontrol altında olmasını sağlamak ve profesyonel olmasını istiyor. 1
Temmuz’dan itibaren 22 Euro ve altındaki ürünler dahil bütün ürünler vergiye tabii tutulacak. Bol.com’un
bilgilendirmesine göre bütün siparişler Avrupa Birliği’ndeki bir ülkeden yollanması gerekiyor” dedi.



Son olarak Karslıoğlu “KOBİ’lerin birden fazla pazar
yerinde farklı markalar altındaki pazar yerine ürünlerini
satabilmesi için ara programlar kullanması işini
kolaylaştırır. Herhangi bir pazar yerinde ürün
satıldığında 24 saat içerisinde sev etmek, amaç bu
olmalı. Ancak eş zamanlı farklı markaların pazar yerleri
söz konusu olduğunda gerçekten teknik, karmaşık bir
işe girildiği anlamına geliyor ve bunun uzmanlarla
yapılması gerekiyor. Çin’in başarısı ise buradan geliyor,
ara profesyonel servis sağlayıcılarla dünyaya ulaştırdı”
diyerek sözlerini tamamladı.



Cumhuriyetin Çınarları Özel Ödülü
‘Merhum İlhan Başgöz’ Anısına Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul Ödül
Töreni kapsamında Cumhuriyetin Çınarları Özel
Ödüllerinden ilki Forum İstanbul Onursal Başkan
Yardımcısı & Bilgi Üniversitesi Emeritus Prof. İlter Turan
tarafından, Türk folklörünü ve Halk Edebiyatını dünyaya
tanıtan Merhum Prof. Dr. İlhan Başgöz anısına, İlhan
Başgöz Halk Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan
Gülek ve Merhum Dr. İlhan Başgöz’ün 17 yıl asistanlığını
yapmış olan Balım Sultan Yetgin‘e takdim edildi.



İlk olarak söz alan ve duygularını dile getiren Gülek,
“İlhan Bey sahiden 100 yıla yakın yaşadı, sahiden bir
çınar oldu. Cumhuriyet’in Çınarları ödülüne sahiden en
yakışacak isimlerden biri oldu. Nasıl çınarlar yüzlerce yıl
yaşıyorsa, nasıl Cumhuriyette yüzlerce yıl yaşayan çınarı
cumhuriyet ile birleştirip İlhan Hocanın yüzlerce yıl
yaşayacağını bilinci ile bu ödülü alıyor, çok teşekkür
ediyoruz,” dedi. İlhan Başgöz’ün 17 yıl asistanlığını
yapan Balım Sultan Yetgin ise İlhan hocanın folklörde
dünyada performans yaklaşımının öncülerinden biri
olduğunu, çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu
hatırlattı.



Cumhuriyetin Çınarları Özel Ödülü
‘Merhum Cahit Kayra’ Anısına Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul Ödül
Töreni kapsamında Cumhuriyetin Çınarları Özel
Ödüllerinden bir diğeri Forum İstanbul Onursal Başkan
Yardımcısı & Bilgi Üniversitesi Emeritus Prof. İlter Turan
tarafından, Türk yayıncılık hayatına 46 eser bırakan Türk
siyasetçi ve yazar Merhum Cahit Kayra anısına, Merhum
Cahit Kayra’nın kitaplarının yayınlandığı Tarihçi Kitapevi
Genel Yayın Yönetmeni Necip Azakoğlu’na takdim edildi.



Necip Azakoğlu, “Cahit beyi tanımış olmak başlı
başına bir keyif ve onurdu. Her şeyi merak eden
araştıran ve not alan, günlük tutan bir dehaydı.
Ölümüne kadar olağan üstü bir hafıza ve bilgi
birikimi ile esprisi vardı. 19 kitabını yayınladık, 2
kitabını daha hazırlıyorum.” dedi.
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DenizBank oturum sponsorluğunda 26 Mayıs,
çarşamba günü saat 10:00’da başlayan ‘Dijital
Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim!’ oturumunun
açılışını Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan onurlandırdı.

Etkinliğin onur konuğu olarak, açılış konuşmasını
gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve
Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Fatih Ömer Sayan
günümüzde veriyi gerektiği şekilde kullanabilenlerin
geleceklerini belirleme ayrıcalığına sahip olduğuna dikkat
çekti.

“Her alanda hizmetlerin dijital ortamlarına aktarılması ile yazılıma olan talepte artış görüyoruz. 2019 yılında
565 milyar dolar büyüklüğe sahip olan küresel yazılım sektörü, gelecek 5 yılda yüzde 5 büyümesi ile 2024
senesinde 730 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor,” ifadelerini kullanan Sayan, yazılım sektörünün
ekonomide yarattığı zincirleme etkiyle de stratejik bir sektör konumunda yer aldığını belirterek, sözlerine
şöyle devam etti:



Yazılımda İlerlemek İçin İnsan Kaynağı,
Kamu Teşviği ve Yerli Ürün Tüketimi Önemli

“Yazılım sektörü büyüklüğünün dünya ölçeğinde önümüzdeki 5 yılın sonunda 4 trilyon dolara ulaşması
bekleniyor. Ülkemizin ise önemli bir potansiyeli mevcut. Bilişim sektöründe; ülkemizde var olan bilişimcilik
kapasitesinin daha fazla kullandırılmasının sağlanması, genç nüfusun özendirilmesi için verilen teşviklerin
yaygınlaştırılmasında, tematik ve sonuç odaklı olmasında fayda var. Bu itibarla biz, 2023 yılı hedeflerine
ulaşmak için insan kaynağına yatırım yapılması, bilişim sektöründe faaliyette bulunacak daha çok şirketin
kurulmasının teşvik edilmesi, kamu alımlarında bunların desteklenmesi ve yerli ürün tüketiminin
özendirilmesi gerekiyor. Bunlar da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Sayan son olarak, 2020 yılında pandemi nedeni ile bulut bilişim ve güvenlik yatırımlarının bir önceki yıla
göre yüzde 33’ten fazla artış gösterdiğini aktardı.



DenizBank oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Dijital
Dönüşüm: Geometrik Hızla Değişim!’ oturumunda; ‘Yapay
zekanın, blokzincirin, bulutun, analitik ve büyük verinin
öneminin giderek artması ve 5G ile değişen ekosisteme
geçişin hızla değişen dünyaya adaptasyonu nasıl olmalı?’,
‘Dünya yazılım pazarından nasıl daha fazla pay alabiliriz?
Mevcut destekler yazılım sektörünün desteklenmesi için nasıl
kurgulanabilir?’, ‘Beyaz ve Mavi Yakalı’lardan sonra Metal
Yakalı’lar ile nasıl bir gelecek bizi bekliyor?’, ‘Kişiselleşen
Dünya: Giyilebilir teknolojiler, hands-free barkod okuyucuları,

kişiselleşen tıp, finans, perakende ile bizi nasıl bir gelecek bekliyor?’, ‘Pandemi ile dijital altyapımızın birbirine
“bağlılığı ve bağımlılığı” en üst düzeye ulaşmış iken siber şoklara hazırlanmak için neler yapmalıyız?’ ,
‘Quantum Teknolojisi için neden geç kalmamalıyız?’, ‘5G, fabrika, endüstriyel tesisler, tarım, sürdürülebilirlik,
yapay zeka (AI), sağlık, akıllı şehirler, genişletilmiş gerçeklik (XR) de nasıl bir değişim sağlayacak?’, ‘Veriye
dayalı iş çağında, gerçek zamanlı veri aktarımı ile sağlanacak rekabet avantajları nelerdir?’ gibi konular
tartışıldı.



Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz
moderatörlüğünde; Philip Morris Sabancı Genel
Müdürü Filiz Yavuz Diren, NGN Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO İnanç Erol, Envivo MEA Bölgesi
Başkan Yardımcısı Gürhan Kalelioğlu, Huawei Türkiye
Genel Müdürü Jing Li konuşmacı olarak ağırlandı.



“Dijital Dönüşüme Türkiye’den Liderlik Etmek Gurur
Verici”
Pandemiyle birlikte hızlanan bir değişim süreci içinde
olduğumuza dikkat çeken Philip Morris Sabancı Genel
Müdürü Filiz Yavuz Diren, “Teknolojinin değişim hızı
devam ediyor. Bu değişimler içerisinde ihtiyaçlar da
değişiyor. Firmaların bu değişimden kendisini soyutlaması
mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Geliştirdikleri veri
tabanlı B2B modelin sektörde bir ilk olduğunu ifade eden
Diren, artan operasyonel verimlilik sayesinde bu modelin
Philip Morris International’ın (PMI) faaliyet gösterdiği farklı

pazarlarda da uygulanmaya başlandığını aktardı: “180 pazarda faaliyet gösteren çok büyük bir yapıdan
bahsediyoruz. Tamamen veri ile işleyen ve önemli ölçüde operasyonel verimlilik sağlayan bu iş modelinin farklı
ülkelerde de uygulanmaya başlaması bize gurur veriyor.”

Diren, “Birkaç sene önce tohumlarını atmaya başladığımız dijital dönüşüm hareketi ile hem bizim iş modelimiz
gelişti hem de birlikte ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz 150 bin bakkalımızın dijitalleşme ile iş
geliştirmesine yönelik fırsatlar oluştu.



Büyük firmalar olarak yeni fikirleri, teknolojileri geliştirmek kadar bu teknolojilerin geliştirildiği
ekosistemlerde yer almak da önemli. 10’dan fazla start-up’la birlikte çalışıyoruz ve bu girişimlerin
büyümesinden, karşılıklı gelişim fırsatları oluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Biz nasıl yeni iş
modellerine ve ortaklıklara uyum sağlıyorsak, bakkal esnafımızın da değişen çağa adapte olabilmesi için
dijital yeteneklerinin artmasına yönelik programlar tasarladık. Üniversite iş birliği ile hayata geçirdiğimiz
dijital okuryazarlık eğitimleriyle esnafa 30 bin sertifika verildi. Amacımız bütün bakkal esnafımızın
dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak işini geliştirebilmesi.” dedi.

Türkiye’nin potansiyeline dikkat çeken Diren, aynı zamanda dijital dönüşümde ülkemize olan inancını
yineledi: “Ülkemizde birçok başarılı girişim görmeye başladık. Firmalar artık girişim ekosistemine hem odak
hem de kaynak ayırıyor. Biz de ülkemizde bu girişimlerin artması için PMI çatısı altında oluşturulan 150
milyon dolarlık PM Equity Partner Fonu çerçevesinde yarışmalar düzenleyerek ve girişimcileri yakından takip
ederek işmodelimize katabileceğimiz yeni fikirleri aramaya devam ediyoruz.”

Filiz Yavuz Diren, aynı zamanda dijitalleşmenin kadın istihdamında fırsatlar oluşturacağını belirtti: “Kadının iş
gücüne tam katılımı ile potansiyelimiz tam olarak ortaya çıkacak. Kadının olmadığı hiçbir ekosistemin
büyümesi sürdürülebilir değil. Dijitalleşme ile hem mevcut işler daha esnek hale geliyor, hem yeni iş kolları
türüyor. Pandeminin etkisiyle geriye giden kadın istihdamında fırsat, dijitalleşmeden ve dijital odaklı iş
kollarından oluşuyor.”



Geleneksel IT şirketlerin yanı sıra Amazon gibi şirketlerin
verinin etrafında ana oyuncu olduğunu gözlemlediklerini
belirten NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İnanç
Erol, “Biz de bu noktada yabancı ortağımızla sistem
entegrasyonu ile veri merkezi hizmetlerini birleştirip, tek
noktadan kurumların güncel veri ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ülkemize dünya çapındaki yatırımımız olan Star of
Bosphorus veri merkezimizi kazandırdık. Amacımız
sadece Türkiye’nin değil bölgenin de verisini burada
saklamak ve ülkemize sektörü katma değerli hizmetler
sunmak istiyoruz. Ülkemizin gelişmiş veri merkezlerinden

birisi olan merkezimizde 16 MW’lık enerji gücümüz ve 9,2’nin üzerindeki depremlere dayanıklı bir sismik
izolasyon yapısı var” dedi ve şöyle devam etti: IDC, 2018 yılında dünyada 33 zettabaytlık veri oluştuğunu
söylüyor. Bunun 2025 yılında 175 zettabayta ulaşması beklenirken, 2035 için beklenti 2 bin 142 zettabayt.
2019 yılında internet üzerinde sadece 2 zettabaytlık bilgi oluşmuş.
Kurumlar açısından verinin depolaması ve yönetimi de kritik bir noktaya gidiyor açıkçası. Yedekleyen, verileri
iyi işleyen, koruyan şirketler rekabette bir adım öne geçiyor.”



“ABD’de Nisan 2021’de En Çok İndirilen Mobil
Oyunların yüzde 20’si Türk Üretimi”

Türkiye olarak oyun teknolojileri, e-ticaret, fintek gibi pek
çok alanda öncü konumunda olduğumuzu belirterek
sözlerine başlayan Envivo MEA Bölgesi Başkan
Yardımcısı Gürhan Kalelioğlu, “Örneğin ABD’de
geçtiğimiz ay en çok indirilen 100 mobil oyunun 20’si Türk
oyun firmaları tarafından geliştirilmiştir. ABD’de herhangi
bir pazarda yüzde 20’ye ulaştığımız tek pazar mobil oyun
pazarı,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bir başka saptama; 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye melek yatırımcılarından start-up’lar için 509 milyon
dolar yatırım aldı. Son 6 yılın toplamından daha fazla bir rakam. Türkiye artık gerçekten global pazarda bir yer
teşkil etmeye başladı.”

Kalelioğlu, Türkiye’den çıkan global ölçekte yatırım firmaları olduğunu ancak bazılarının Türkiye’de kurulup
sonrasında merkezlerini Londra’ya veya Hollanda’ya taşıdıklarını tespitini de paylaştı.



“G20 Ülkeleri Yatırımlarını IT Altyapılarına
Yönlendiriyorlar”

Pandemide endüstrinin birçok sorunla karşı karşıya
kaldığına belirten Huawei Türkiye Genel Müdürü
Jing Li, “Pandemi hayatımızı değiştirdi ve insanlar evden
çalışmaya başladı. Bu izolasyon değişiklikleri tetikledi.
Daha online yaşadılar ve dijital çözümler de beraberinde
geldi. Aynı zamanda da veri trafiği çok fazla arttığı için
altyapı anlamında sorunlar yaşanmaya başladık” dedi.

Medikal ve kargo şirketleri ile birlikte IT şirketlerinin de pandemi döneminde en çok çalışanlar arasında yer
aldığını hatırlatan Li, “Pandemi döneminde ilgili tüm kurumlar internet bağlantılarının etkinliği için çalışmalar
yürüttü. Operatörler özel çalışmalar gerçekleştirdi, evler için fiber çözümler bulundu. Dolayısıyla operatörler,
fiber ev ürünlerine odaklandı. Her bir kullanıcının hizmete akıllı bir şekilde erişimi sağlanmaya çalışıldı. Birçok
inovasyon yaşanan zorluklar karşısında ortaya çıktı,” dedi.



Geleceğe bakınca çok daha fazla önemli roller üsteleneceklerini belirten Jing Li, “Hayatımızı daha iyi hale
getiriyoruz. Bütün G20 ülkelerine baktığımız zaman yatırımlarını IT altyapılarına yönlendirdiklerini
görüyoruz. IT altyapılarının temelleri her yerde olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli. Türkiye’ye bakınca
karayolu, demiryolu ve havayolu altyapısı güçlü. Bunlar aynı zamanda bilginin burada toplanmasına da
yardımcı oluyor. Dolayısıyla ne kadar fazla frekans, sıklık meydana gelirse ve fiber kaynağı olursa o kadar
fazla insanın hayatını iyileştirir.” dedi
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Türk Ekonomi Bankası Oturum Sponsorluğunda
gerçekleşen ‘Küresel Trend: Fintech’ başlıklı
oturumunda ‘Fintech uygulamaları, KOBİ’lerin
finansmana erişiminde nasıl katkı sağlayabilir?, ‘Açık
bankacılık ile bankalar nasıl, gelirlerini artırabilecek, yeni
müşteriler çekebilecek, kendilerini yeni işbirliklerine
açabilecek ve rekabette öne çıkabilecekler?’, ‘Fintech
avantajlarından yararlanmak için, Siber Güvenliğin önemi
nedir? Veri güvenliği, Bulut Güvenliği ve Siber Güvenlik
metodolojisi oluşturarak işletmeler nasıl daha güvenli

olabilir?’, ‘Fintech endüstrisinin gelişimi sonucunda, bireylere ve KOBİ’lere yenilikçi, hızlandırıcı çözümler
sunulmasının ve açık bankacılık yöntemlerinin teşvik edilmesinin e-ticaret ekosistemine kazandıracağı ivme
nedir?’, ‘Sermaye ve teknoloji gücüne sahip BigTech’lerin TechFin olarak finans ekosistemine dahil olması ile
neler değişiyor?’, ‘Sigorta’dan InsurTech’e nasıl evrildik?’, ‘Regtech: Finansal ve Teknolojik regülasyonlar ile
müşterilerin sisteme güveni nasıl maksimize edilir ve sistemin içerdiği riskler nasıl minimize edilir?’,
‘Dünyanın en büyük Fintech Hub’ları olan, San Francisco, Londra, Newyork, Singapur sıralamasında
İstanbul’un da olması için girişimler nasıl desteklenmelidir? gibi başlıklar detaylı bir şekilde irdelendi.



Bloomberg Bussinessweek Yayın Koordinatörü Ruhi
Sanyer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda;
SC Yönetim Danışmanlık Kurucu Ortak Soner Canko,
KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri, Bilgi Sistemleri Risk
Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, CoinShares
CSO’su Meltem Demirörs, Türkiye Ödeme ve Elektronik
Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Eliaçık, TEB Dijital
Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan yer aldı.



2008’deki küresel ekonomik sarsıntıya kadar
teknolojinin finans için bir servis sağlayıcı olarak yer
aldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan SC Yönetim
Danışmanlık Kurucu Ortak Soner Canko, 2008’de
yaşanan ekonomik sarsıntı hepimizde bir güven sorusu
yaşattı. O tarihten sonra finans için çalışan teknoloji yeni
bir aşamaya geçti ve ‘Fintech 2.0’ dönemi başladı. 13
senelik bir dönemde ‘Fintech 2.0’ı yaşıyoruz. Mevcut
finansal sektörün teknoloji kullanımı değil, teknolojiyi
yoğun çevik ve daha iyi kullananların finansal sektörde
oyuncu olarak yer almaya başlamaları, mevcut
oyuncularla beraber aynı pazarda çalışmaları, rekabeti
olarak özetliyorum,” dedi.



2020 Yılında Fintech’lere 105,7 Milyar Dolar Yatırıldı
“House of Fintech” raporuna değinen KPMG Türkiye
Fintech Sektör Lideri, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
Bölüm Başkanı Sinem Cantürk , “Fintech dediğimizde
büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. 2019 yılında dünya
genelinde 3 bin 472 yatırım işlemi gerçekleştirildi ve
değeri de 168 milyar dolardı. 2020 yıl sonu House of
Fintech raporuna göre bu sayıların bir miktar geriye
geldiğini görüyoruz. Çünkü pandemi senesi
içerisindeydik ve sadece fintech yatırımları değil aslında
bir nevi ekonomik bazı sıkıntıları bütün dünya olarak

yaşadık. Dolayısıyla 2020 yılında fintech yatırımlarında bir daralma, bir durağanlaşma gördük. 2019’da 3 bin
472 yatırım işlemine karşılık 2020 de ise 2 bin 861 tane işlem yapıldığını gördük. 2019’daki 168 milyar dolarlık
yatırıma karşılık 2020’de bu rakam 105,7 milyar dolar olarak kayda geçti. Ancak yapılan yatırımları analiz
ettiğimizde; ilk 6 ayda durağan bir sene geçirmiş olsa da yatırımlar ikinci yarıda ilk yarı yıldaki yatırım hacminin
2 ila 2,5 kat üzerine geçmeye başladığını ve tekrar büyüme trendini yakaladığını gözlemledik,” ifadelerini
kullandı. Dijital bankaların küresel anlamda çok daha fazla yatırım aldığına dikkat çeken Cantürk, “Eskiden
yatırımcıların liderliğinde ilerlerken artık bankaların da yatırım fonları ile dahil olmaya başladığını gördük.”
dedi.



“İnsanların finansal anlamda yaşadığı tecrübeler
değişiyor.”

10 yıl içerisinde dünyada her şirketin bir finans şirketi
olacağını ve kripto para bunun içerisinde kripto paranın
çok büyük bir rol oynayacağını belirten CoinShares
CSO’su Meltem Demirörs, “Son 30 yılda internetle
birlikte şirketler fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçti. 10
yıl önce Exxon Mobil dünyanın en büyüğüydü. Bugün ise
dünyanın en büyüğü dijital bir şirketlerdir. Dijital
hayatlarımızı kontrol eden ve ülkelerden daha büyük olan

şirketler örneğin, Facebook bir banka olursa ve pazar kendi kripto parasını sunarsa dünyanın en büyük
bankası olur. Çünkü 3 milyar insan Facebook kullanıyor,” dedi.

Demirörs, “Şu an dijital bir dünyada yaşıyoruz. Farklı finansal varlıklar dijitalleşiyor ve para baytlar üzerinden
hareket ediyor. Artık insanlar bir banka olarak çalışıyor ve kripto para işlemleri bankalara ihtiyaç duymadan ve
yazılım üzerinden çalıştırıyor. İnsanların finansal anlamda yaşadığı tecrübeler değişiyor. Yatırım ya da para söz
konusu olduğunda banka akla banka, şirket veya fintech geliyor. Bence gelecek 10 yılda finteklere ya da
bankalara gerek kalmadan piyasada işlem yapmak mümkün olabilir,” ifadelerini kullandı.



Fintech Ülkeler İçin Zorunlu Bir Unsur

Günümüz koşullarında fintech bulunması gereken zorunlu
bir unsur olduğunu dile getiren Türkiye Ödeme ve
Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan
Eliaçık, “Bir ülke, fintech şirketlerini ülkesinin finansal
sisteminde zorunlu unsur olduğunu düşünür ve buna
uygun hareket ederse vatandaş için hizmet rekabeti
başlar. Zorunlu bir unsur olarak görmez ve finansal
teknolojiye yatırım yapmazsa günümüz dijital ortamında,
yurt dışında kurulu ve ülke sınırları içerisinde herhangi bir
fiziksel varlığı bulunmayan şirketten vatandaşlar hizmet
almaya başlayacaktır. Bugün bu risk Türkiye için de
mevcut. Oturduğumuz yerden iki dakika içerisinde
Meksika’da, Singapur’da ya da Kanada’da hesap
açabiliriz. Türkiye 2019 yılında yaptığı değişiklik ile bu
yarışın içerisinde olduğunu gösterdi. Bir hazırlık mevcut
ancak yeterli değil,” dedi.



Bankalar Dijital Dönüşüme Hazırlanmalı

Bankaların gelecekte de var olacağını fakat dijital
dönüşüme hazırlanmaları gerektiğine dikkat çeken TEB
Dijital Bankacılık Grup Direktörü Serkan Fergan,
“Bankalar dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin hayatındaki
günlük işlem ve bankacılık ihtiyaçlarını dijital tarafta
sunmaya devam ediyor. Bankalar önümüzdeki dönemde
müşterinin hayatına değer katan, hatta önümüzdeki
dönem direkt müşteri temsilcisinden ziyade o iş özelinde
müşteri hayatına değer katabilecek, diğer fintech ya da

diğer o alanda hizmet veren ve bankalarının yaptığı anlaşmalar sonucunda müşteriler için daha güvenilir ve
daha anlaşılır hizmet sunacaklar,” dedi ve şöyle devam etti: “Artık müşteriler dijital dünyada şube gezmiyor
ama dijital ortamda bankaları geziyor. Bankaların tüm değerlerini ne tür avantaj ve faiz oranları ile finansmanı
sağlayacaklarını, ürünleri ile ilgili detaylı bilgileri tek bir noktadan erişebildikleri birçok şirket görüyoruz.
Dolayısıyla insanların bir kurumu tercih etme noktasında ilk başvurdukları yerler çoğunlukla buralar oluyor. Bu
anlamda ürünlerimizi sadece kendi kanallarımız üzerinden satmak zorunda değiliz. Sadece bankacılık ürünleri
değil ama bir bankanın gücü, kendi edinmiş olduğu müşterilerine her zaman fayda sağlayabilecek, onların
yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaçlarına cevap verebilecek bazı finansman dışı uygulamaları da kendi
bünyesinde bulunduracağını biliyoruz ve bu anlamda çalışmalar yapıyoruz.”
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‘Yeni Dünya Düzeninde Akıllı Şehirlerin Geleceği’ başlıklı
oturumda ‘Dünyada akıllı şehir teknolojileri pandemi ile
mücadelede nasıl kullanıldı? Dijital alt yapının sağladığı
faydalar neler?’, ‘5G altyapısı, akıllı şehirlerin büyümesi için
neden önemlidir?’, ‘Kentlerin yaşamsal ihtiyaçlarını tek bir
noktadan yönetmek ve olası sorunlara karşı anında müdahaleyi
gerçekleştirmek için, nesnelerin interneti ve yapay zekâ
teknolojileri nasıl kullanılır?’, ‘Akıllı Ulaşım, Enerji Verimliliği,
Siber Güvenlik, Binalar Çözümleri ile Sürdürülebilir bir şehir
nasıl yaratılır?’ gibi konular derinlemesine konuşuldu.

Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ’ın yönettiği oturuma
Aksoy Holding Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy,
Diamond Developers Çevre ve Mühendislik Sürdürülebilirlik
Direktörü Mohamad Ayoub, ARUP Direktörü (Londra) Cem
Budak, Şehir Plancısı & Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Faruk
Göksu, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Sur ve Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi
Direktörü Fatih Türkoğlu konuşmacı olarak katıldı.



“2050 İçin Kent Vizyonlarında Açık Demokrasi,
GüçlendirilmişMahalle Öne Çıkıyor”

Kentlerin geleceği için 2030 ve 2050 yıllarının çok önemli
olduğunu vurgulayan Şehir Plancısı & Kentsel Strateji
Kurucu Ortağı Faruk Göksu “Kentlerin geleceği için artık
resmi büyük görmemiz gerekiyor. Çünkü çok karmaşık bir
yaşam içerisindeyiz. Risklerin ve fırsatların dünyasında
yaşıyoruz. 2030 ve 2050 yılları çok önemli. 2050 çok uzak
olsa da teknolojik gelişmelerin ağırlığının olduğu bir
dönem olacak. Şimdiden başladığını biliyoruz.

Kentlerin 2050 vizyon planlarını izlediğimiz zaman açık demokrasi, güçlendirilmiş mahalle, güçlü toplum gibi
kavramlar öne çıkıyor. İster özel sektör ister kamu, herkes iş yapma modellerinin 2030 ve 2050’ye göre
kurguluyor. Ancak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcı olduğu için 2023’ü ıskalamamalıyız. Birinci
yüzyılda, özellikle kuruluş dönemde yerleşmelerimiz, ekonomik modelleri için neler yapabileceğimizi
biliyoruz. Ancak 2030’u konuşuyorsak 2023 yılında ikinci yüzyılı anlama ve tasarım evrelerini yeni nesiller
birlikte kurmalıyız. Tartışma sonucunda uluslararası ve küresel tasarım ilkelerinin 2030’da açıklanacak, bunları
kendimize özgü bir biçimde ortaya koyabiliriz.” dedi.



Birleşmiş Milletler’e göre şehirler dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını
belirterek sözlerine devam eden Göksu, “2050 yılına kadar 2,5 milyar nüfusun ekleneceği söyleniyor.
Bunun da yüzde 90’ı Asya ve Afrika’da yaşayacağı tahmin ediliyor. Küresel dünyada bu veriyi iyi
değerlendirmeliyiz. Günümüzde artık sınırların kalktığını biliyor, en ufak bir etkinin bide de yansıması
olduğunu biliyoruz. Kentsel gelir, nüfus gelişimi ve mekân dağılımını iyi anlayıp ilerlemeliyiz. Yarını
konuşacaksak değişim kavramı üzerinde durmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Son olarak değişimin iki önemli kavramından bahseden Göksu, “Biri Teknolojik değişimler, bir de
krizler değişimi tetikliyor. İklim değişikliğinden tutun göç, yoksulluk gibi birtakım krizleri yaşıyoruz.
Son olarak yaşadığımız pandemi ise değişimin başka bir boyutunu rotaya koydu.” diyerek sözlerini
tamamladı.



Beş katmanlı akıllı kentler tanımı olduğundan bahseden
ARUP Direktörü (Londra) Cem Budak, “Birleşik
Krallıklar’da West Midlands bölgesinde 5G ile ilgili bir test
yapıldı. Kentsel bağlantısallık için inşaat, sağlık, ulaştırma,
imalat ve refahla ilgili inovasyon testleri gerçekleştirildi.
Her belediyenin kendi yaptığı ve başarılı olan
çalışmalarının 5G ile neler yapılabileceği üzerine
çalışmalar yapıldı. Burada asıl amaç 5G’nin bu alanlarda
neleri yapabileceğini görebilmek, bir sınama alanı
oluşturmak. İngiltere’de elektrikli araçların nasıl adapte
edilebileceğine yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu bizim

karşılaştığımız en büyük problemlerden biri. Elektrikli araçları, bilhassa güneş enerjisi ve insanların kendi
evlerinde güneş enerjisinden gelen elektrik ile şarj edilebilmeleri için çalışmalar yürütüldü. Aynı zamanda
kamuda ilk hızlı şarj alanı oluşturuldu,” dedi.

Neuron projesinden bahsederek sözlerine devam eden Budak, “Project Neuron (Nöron Projesi) da makine
öğrenme ile açık mimarilerde enerji iyileştirmelerini nasıl öğrenebileceğini görmek adına oluşturulan bir
proje.



Burada nöronlar, verilerle birlikte bina sistemlerine entegre oluyorlar ve binalara optimizasyon fırsatı
sunuyor. Enerji kullanımı optimizasyonu ile yüzde 25’e kadar operasyonel tasarruflara gidilebiliyor ve
hava kalitesinin de kontrol edilmesi mümkün oluyor. Son kullanıcı için yapılan bir başka çalışma olan
Collingowood Arts Precint; Arub ve Monaj Üniversitesi iş birliğinde yapılan bir başka çalışma,” dedi ve
devam etti:

“Birmingham’daki Akıllı Kentler Birliği’mizde de 20 kent organizasyonu bulunuyor. Ticari amaç gütmeyen
bir iş birliği. Üniversiteler de var, KOBİ’lerde, STK’larda West Midlands bölgesini temsil eden yapılar yer
alıyor. Akıllı inovasyonları İngiltere’de yaymayı amaçlıyoruz.”



Akıllı şehrin olmazsa olmazı akıllı haberleşme altyapısı
olduğuna dikkat çeken Aksoy Holding Kurucu &
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy akıllı haberleşme
altyapısının bugün itibariyle, fiber yatırımları tamamlanmış
ve 5G’yi kullanır hale gelmiş bir haberleşme sistem
olduğunu hatırlatıyor. Aksoy, sözlerine şöyle devam
ediyor:

“Fiber ve 5G’yi Türkiye’de ele aldığımızda karşımıza bir
yandan devlet bir yandan belediyeler çıkıyor. Bu işten
para kazanmak istiyorlar. Para kazanmak isteyebilirler

ancak bunu önce var etmek, yatırımları yapmak lazım. Bunun pratik çözümünü Singapur modeli uygulamasıyla
getirmenin peşindeydim. Singapur modeli için Diyarbakır ve Şanlıurfa arasında bir bölge tercih etmiştik.
Çünkü Ceyhan’da bir petrokimya altyapı tesisi kurulacaktı. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da katma değer yaratacak
ürünlerin imalatı gerçekleştirilecekti. Karabağ meselesinin çözülmesiyle de Nahçivan üzerinden Kazakistan’a
doğru şeridi uzatarak Orta Asya’ya kadar ulaşabileceğiz. Diğer yandan da nüfusun çok büyük bir kısmı Asya ve
Afrika’da yaşayacaksa Türkiye’nin pozisyonu ne olabilir diye düşündük. Özellikle pandemi bize gösterdi ki
küreselleşme tamam ama asıl adalaşma çok kritik bir noktaya geldi,” dedi.



“2010 Yılında Dünyanın İlk 50 Şehri 9,5 Trilyonluk
Ekonomik Değer Yaratıyordu”

Kentsel dönüşümün devletlerin ajandasına olması
gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Türk Telekom
Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu,
“Şehirlerde bugüne kadar kentsel dönüşüm, kent
planlaması, sürdürülebilir yaşam alanları gerek devletin
ajandasında olması gerek ama dönüşüm ihtiyacı
nedeniyle belediyelerin de odağında oldu. Genelde
büyük ya da mega şehirler ajandasına alabiliyor.

Organizasyonlarında teknoloji ekiplerinin yer alması, şehir planlamacılarının perspektifli bakışı, dünya
standartlarının takibi vesile oluyor ama bütün şehirlerin odağına girilmeli,” dedi ve şöyle devam etti:

“İşin esasında insan var. İnsan hayatını kolaylaştırabilecek teknolojileri sağlayabildiğimiz sürece şehirler akıllı
hale geliyor. Tanım için de “akıllı” kavramın yerine “yeni nesil” ya da “yetenekli” kavramlarının kullanılabileceğini
düşünüyorum. Bugünden sonra özellikle akıllı kavramı değil de bence yeni nesillere odaklanması farklılık
yaratacaktır. Çünkü yeni nesil içerisinde pandemi ile sağlık gibi odak noktası olmayan konular dikkat çekmeye
başladı.“



İnsanların şehirden uzaklaşabileceğini belirten Türkoğlu, “Şehirler dağı:k yapılara doğru gider miyiz tar:şmalarının

ortasında yer alıyor. Akıllı şehir için eski dönemde tanımlarken şuradan yola çıkıyorduk: 2010 yılında dünyanın ilk 50

şehri 9,5 trilyonluk ekonomik değer yara:yordu. 2020’ye yaklaşırken dünyanın sadece ilk 10 şehri aynı değerde bir

ekonomik değer yaratmaya başladı,” ifadelerini kullandı.



“Akıllı Kentlerde Sürdürülebilirlik Konusunda ilk
Sırada Çevre Geliyor”

Akıllı kentin verileri en doğru şekilde kullanabilen ve
verilerin kaldıraç etkisinde yararlanabilen kentler
olduğunu belirten Diamond Developers Çevre ve
Mühendislik Sürdürülebilirlik Direktörü Mohamad
Ayoub, “Kendimize şunları sormalıyız: akıllı kentler nasıl
sürdürülebilir olabilir? Sürdürülebilirliğin sosyal,
ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açıları mevcut.
Sürdürülebilirliğin içinde en başta karbon ayak izini

indirmek var. Ancak öyle bir toplum oluşturacaksınız ki bu toplum en sonunda daha sürdürülebilir bir yaşama
kavuşacak. Sürdürülebilir akıllı kentlerde, kentin aynen şu anda yaşadığımız dönemlerde bile rahatça
mevcudiyetini sürdürmesi yatıyor. Yaşadığınız bölgedeki sıkıntılardan daha az etkilenebileceğiniz ve kentin
kendini idame edeceği bir ortam oluşturmak var,” dedi.



Kent içinde yaşanabilirliği sağlamanın önemini vurgulayan Mohamad Ayoub, “Çevresel
sürdürülebilirlikte 6 farklı sac ayağına bakıyoruz. Gelecek kentlerini geliştirirken bu noktalara
odaklanıyoruz. Mesela gıda güvenliği çok önemli; Temiz gıdaya erişimden kendilerinin üretmesine…
Enerji yeterliliği de çok önemli. Dubai’de 10 Megawatta’tan fazla güneş çatı panelleri uygulaması
yaptık. Binalarda ve otoparklarda gerçekleştirdik. Tükettiğimiz kadar enerjiyi üretebileceğimiz
noktaya gelebiliyoruz,” dedi



“Tüketim Alışkanlığı Nedeniyle 2050’de Bugünkü
Karbon Ayak İziyle Devam Etmek Mümkün Değil”

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Sur “Akıllı şehir uygulaması ifadesinden
ziyade hayatın içerisinde insan varlığını öne çıkartmak
lazım. Dünyada nüfus sürekli artıyor, kaynaklar tükeniyor
ve dünyanın kendisini yenileme etme kapasitesi kaynak
tüketiminin çok gerisinde. Eğer bu tüketim alışkanlığı
devam ederse 2050’de bu karbon ayak iziyle devam
etmemiz mümkün değil. Tüketim alışkanlıklarını elden

geçirmeliyiz. Bu anlamda akıllı şehir büyük bir tamamlayıcı parça. İnsanların istediğini yönetebilmek çok kolay
değil. Ancak bunu çok değişkenli ihtimal hesapları fonksiyonları ile, bunların bağlı olduğu büyük veri
algoritmaları ile ancak yapay zeka kullanarak hayata geçirmek ve kaynakların en şekilde optimize ederek
kullanmak ve buradan enerji verimliliği ve buna bağlı olarak hayat standartlarının yükseltilmesini esas almak
gerekiyor,“ dedi.



Sur, “Yapılara gelince, kentsel dönüşüm açısından baktığımızda ülkemiz açısından pek çok büyük bir
problem deprem ülkesiyiz. Her 2 ya da 3 senede büyük bir deprem yaşanıyor. Bunun da çaresi yapı
stoğunu elden geçirmek, depreme karşı dirençli dayanıklı binalar ve yerleşim alanları kurmaktan geçiyor.
Yaklaşık 7 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılması ve 400 milyar dolardan fazla bir yatırımın yapılması
gerekiyor ancak bu şekilde insanımızı deprem riskinde uzak tutabiliriz. Kentsel dönüşüm
gerçekleştirilirken madem bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var, karbon ayak izini azaltmak gerekiyor, madem su
dünyanın en kıymetli varlığı da ve son derece sınırlı içilebilir su kaynağı mevcut… Tüm bunları üst üste
koyduğumuzda ve binalardan kaynaklanan karbon salınımının toplam karbon salınımının yaklaşık yüzde
50’si olduğunu dikkate aldığımızda bize bir vazife düşüyor: Hem kentsel dönüşümü hayata geçirelim hem
de bunu yeşil dönüşüm olarak hayata geçirelim. Bunun da önemli paktı akıllı yapılar olsun,” diye konuştu.
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'Dijitalleşen Sağlık Geleceğimizi Nasıl
Değiştirecek?’ başlıklı oturumda ‘Sağlığın
sanallaşması; insan sağlığının kalitesinde, süresinde
neleri değiştirebilir?’, ‘Güçlü Bir Devrim Geliyor:
SYNBİO Covid-19 aşısının bulunması sağlayan Sentetik
Biyoloji geleceğimizi nasıl değiştirecek?’, ‘Genetik
tasarım, protein üretimi ve doğal ürün sentezi ile
gelecekteki devasa fırsatlar ve riskler nelerdir?’,
‘Blokzinciri sağlık sektöründe güvenlik, şeffaflık ve
gerçek zamanlı takip gibi özellikleri ile nasıl kullanılır?
5G’nin sağlık ekosistemi için önem nedir? Teletıp ve
robotik bakım ile sağlık hizmetlerinin standardizasyonu
nasıl sağlanacak?’ gibi konular konuşuldu.



Forum İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Servet
Yıldırım’ın moderatörlüğünde; MIT Termeer Tıp
Mühendisliği ve Bilim Profesörü Prof. James J.
Collins, Sarepta Therapeutics Gen Tedavisi Global
Pazarlama ve Strateji Direktörü H. Volkan Güçlü, Türk
Telekom Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk
Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür
Yardımcısı Barış Karakullukçu ve Dünya Endoüroloji
Derneği Eski Başkanı, Acıbadem Üniversitesi Maslak
Hastanesi Minimal İnvaziv Üroloji ve Robotik Cerrahi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural konuşmacı
olarak konu başlıklarına ilişkin yorumlarını paylaştı.



Cerrahi Tedavilere Ulaşamayan 150 Milyona Yakın
İnsan İçin Çözüm Teletıp Olabilir
Oturumun ilk konuşmasını yapan Dünya Endoüroloji
Derneği Eski Başkanı, Acıbadem Üniversitesi Maslak
Hastanesi Minimal İnvaziv Üroloji ve Robotik Cerrahi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, “Teletıp
günümüzdeki bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak
uzak mekanlar arasında hastalıkların tanı ve tedavisinde
ama daha yoğun olarak koruyucu hekimlik hizmetlerine
yönelik bir sağlık hizmeti. Teletıp; koruyucu hekimlikte,
günümüzde Covid-19’un karşımıza çıkarttığı durumlarda

online hasta muayenesinde, uzaktan hasta kontrolü, tıp eğitimi ve tele-cerrahide -ki burada bir merkezden
uzaktaki bir yerdeki hastayı ameliyat etmede, kullanılabilir. Dört yıl önceki bir çalışmada dünyamızda 5 milyar
kişinin gerekli sağlık hizmetlerini alamadığı tespit edildi. 150 milyona yakın kişi de sağlıklı yaşamını
sürdürmek için cerrahi tedavilere ulaşamıyor. Teletıp sayesinde bu sorunların üstesinden gelmek için çaba
sarf ediliyor,” dedi.

Tele cerrahinin emekleme döneminde olduğunu hatırlatan Kural, “Teletıbbın asıl amacı tıpta klinik destek
sağlamak, coğrafi bariyerleri aşarak sağlık yönünden herkes için erişim sağlamak ve burada farklı bilgi ve



iletişim teknolojilerini kullanmak. Bütün amaç,
toplumların sağlık problemlerine çare bulmak ve sağlık
koşullarını düzeltmek. 2015 yılında ABD’de özelikle yaşlı
hastalar için bir teletıp uygulaması uygulandı.
Hastalardaki memnuniyet oranı yüzde 95 olarak kayıtlara
geçti,” dedi.

Teletıpta Veri Güvenliği ve Geri Ödeme Sistemi
Teletıp uygulamasında hasta ile doktorun nasıl görüşme
sağladığına değinen Kural, “İlk başlarda FaceTime,

Whatsapp, Zoom, Skype gibi uygulamalar kullanılıyordu. Buradaki sorun görüşmelerin gizlilik açısından
güvenli olmamasıdır. Özel ya da ulusal sağlık kurumlarının kurduğu altyapılarla iletişim sağlanıyor.
Günümüzde e-nabız üzerinden hastalar çeşitli hizmetleri alabiliyor. Ulusal sağlık sistemi bazında hasta ile
böyle iletişim kurulması, hekimlerin vakit ayırmasına ilişkin ülkemizde bir geri ödeme sistemi yok. Ancak
gelişmiş ülkelerde veya özel hastane bazında bunların yapılabildiğini biliyoruz. Ancak bunlar hep ileride
yapılacak regülasyonlarla aşılacak sorunlar. Özellikle yüzölçümü büyük olan ülkeler ki, Moğolistan
bunlardan biri, ancak nüfusu da bir bu kadar az. Deneyimli hekim ve uzak bir yerde hasta var elimizde.
Birleşmiş Milletler’in desteği ile bir teletıp arasında özellikle yeni doğan ölümlerinin azaltılması için
2007’de bir çalışma yapılmış, sonuçları 2012’de yayınlandı.



Burada deneyimli hekimler kilometrelerce ötede 798 sorunlu gebenin tanı ve tedavilerini uzaktan
gerçekleştirmişler. Bu yaklaşım ile doğumlara bağlı komplikasyon oranları bir önceki senelere oranla yarı
yarıya azalırken, yeni doğanlardaki ölüm oranları da 3 misli azalmış.”

Son olarak Kovid-19’un teletıbbı hatırlatan faktör olduğuna dikkat çeken Kural, “Pandemi başladığında bazı
ülkelerde uygulamalar yapıldı ancak en erken uygulamalardan biri Fransa’da yapıldı. 9 Mart 2020’de Fransa
Sağlık bakanlığı, Ulusal Sağlık Sigortası tarafından video tele konsültasyonların ödemesine yönelik bir
düzenleme ve anlaşma yaptı. 1 haftalık bir sürede 500 bine yakın video tele konsültasyon fatura edilmiş. Bu
yaklaşımla her türlü geri bildirimler teletıp ile değerlendirilmiş. Bu sürede evde ya da ayakta tedavi
edilebileceği, evde karantina altına alınabilecek hastaların de tespiti sağlanmış. Gerekli hastalar hastanelere
yönlendirilmiş. Aslında günümüzde bu algoritma bizde de var. Sağlık Bakanlığımız oluşturduğu sistemle
bulaş olasılıklarını ortaya konuyor. Yani 1 yıl önce Fransa’da yapılan ve diğer ülkelerin de yapması tavsiye
edilen bu çalışmalar artık teknolojilerin mevcut olduğu ülkelerde artık yapılıyor,” dedi.



MIT Termeer Tıp Mühendisliği ve Bilim Profesörü Prof.
James J. Collins, sentetik biyoloji alanının heyecan verici
olduğunu dile getirirken, 20 yıllık bir geçmişi olmasına
rağmen önemli mesafe kat edildiğinin altını çizdi: “Belki
geçmişi 20 yıl ama burada yapmak istediğimiz şey
mühendisleri moleküler biyologlarla bir araya getiriyoruz
ve mühendislik ilkelerini kullanarak aslında sentetik gen
tasarımları yapıyoruz. Bunları da aslında yaşayan organları
yeniden var ederek, hücresiz sistemlerde onları çeşitli
uygulamalarda kullanılabilecek hale getiriyoruz. Kovid-19
söz konusu olduğunda sentetik biyolojinin önemi daha da

artıyor. Özellikle hücresiz ortamlarda aşının geliştirilmesi için büyük önem taşıyor.

Bildiğiniz gibi Pfizer’ın geliştirdiği aşılar sentetik biyolojiden kökenini alıyor. Biz de bu aşının geliştirilmesinde
yer alan ekiplerden birinde olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Diğer tarafta da Moderna’nın kullandığı RNA
teknolojilerinin kendilerinin yapmaya çalıştıkları gibi rejeneratif tıpta değil teletıpta kullanılabilir. Aslında
mevcut pandemide de kullanıldı. Gayet de güzel sonuçlar alındı. RNA bazlı teknolojiyle birlikte aşı
geliştirilebildi. İnanıyorum ki aşılar ileride bu teknolojiler sayesinde çıkabilecek.”



Pandemi döneminde teletıbbın çok ciddi ilerleme
kaydettiğine dikkat çeken Sarepta Therapeutics Gen
Tedavisi Global Pazarlama ve Strateji Direktörü H.
Volkan Güçlü “Hastaların doktorlar ile genel iletişimi
arttı. Dönemin sağlık uygulamaları açısından çok fazla
artıları oldu. Sağlık konusunda regülasyon çok fazla ve
dikkatli ilerlemeyi gerektiriyor. Klinik çalışmalar ve ilaç
gelişiminde pandemi döneminde sekteler yaşandı.
Teknoloji sayesinde birçok şirket bu sıkıntıları önüne
geçmeye çalıştı,” dedi.

Tüm dünyada Kovid-19 araştırmalarında yapay zekanın çok ciddi anlamda kullanıldığını gördüğünü belirterek
sözlerine devam eden Güçlü, “Covid-19 özelinde apayrı bir inovasyon gördük. Bu işteki insanlar taşına altına
elini koyarak, birçok yayın araştırma aynı anda ve hızlı bir şekilde paylaşıldı. Pandemi dönemine baktığımızda
fayda ve inovasyonların yanı sıra zorluklar da oldu. Sağlık sektörü açısından teletıp, ilaç üretimi ve klinik
çalışmalar alanında birçok ilerlemenin olduğunu gördüğümüz bir dönem diyebiliriz.



Çeşitli zorluklarla uğraşılıyor, ciddi bir mücadele mevcut, ancak umut verici, önemli noktalardan biri de
bu tip gelişmelerin olması. Özellikle Kovid-19 döneminde makine algoritmaları, yapay zekada ve
giyilebilir teknolojilerde ciddi anlamda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum,“ dedi.

Son olarak sentetik biyolojinin çok önemli olduğunu belirten Güçlü, “Hücre ve gen tedavileri de özellikle
bu alanda çok ciddi tedavi olasılıklarını son dönemde ortaya çıktı. Bu tedavi seçeneklerinin de aslında
değişik ve ilerleyen dönemde çok daha farklı bir dinamik oluşturacağını görüyorum,” diyerek sözlerini
tamamladı.



Uzaktan Ameliyat İçin 5G Altyapısı Olmazsa Olmaz

Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan teknoloji markası
olduklarını belirterek sözlerine başlayan Türk Telekom
Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Telekom
Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı
Barış Karakullukçu, “Türkiye’nin en yüksek yatırım yapan
teknoloji markalarından biriyiz. Her alanda insanı odağa
alan ve değerli hissettiren işlere öncelik verdiğimiz için
son dönem itibariyle sağlık doğal olarak öne çıkıyor “
dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“5G özelinde yeni bir sağlık dünyasından konuşuyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve projeler olarak 5G hazırlığımız
çok somut bir şekilde ilerliyor. Bu anlamda Türkiye’de vaka denemelerine başlıyoruz. Sağlık alanında ise
dünyadaki denemelerde uzaktan ameliyat öne çıkıyor ” ifadelerini kullandı.



Karakullukçu, “Türk Telekom olarak bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde topluma fayda sağlayacak
konulara öncelik veriyoruz. Ör. dünyada uygulanan akıllı organ taşıma çantaları konusunda
girişimcilik programımız PİLOT ile hayata geçirdiğimiz bir projemiz var. Ayrıca, uzaktan hasta takip
sistemi olan LIGHT mobil uygulamamız üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs,
Kalp ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir iş birliğimiz oldu. Bir diğeri
Virasoft, kanser alanında teşhislerin daha başarılı olmasını sağlayan bir organizasyon olması itibariyle
gurur duyduğumuz bir iş. Yaptığımız yatırımların yarısının sağlıkla ilgili startup’lar üzerine olduğunu
söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte önleyici sağlık boyutuna odaklanmamız gerekiyor. Türk Telekom
olarak bu konuda hayata geçecek projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Türk Telekom Oturum Sponsorluğunda 28 Mayıs, Cuma
günü saat 10:00’da gerçekleşen ‘Girişimcilik: Ekonomiye
Can Suyu’ başlıklı oturumun açılışını Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih
Kacır onurlandırdı.

“Türkiye’nin Başarılı Teknoloji Girişimleri
Yolculuğunda Genç Nüfus En Önemli Güç Olacak”
Etkinliğin onur konuğu Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açılış
konuşmasında Türkiye’nin milli teknoloji yolculuğuna

dikkat çekti: “Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu ifade ederek başlamak istiyorum. Türkiye olarak
ortanca yaşı 32 olan bir nüfusa sahibiz, Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda 15 yaş daha genç bir nüfus söz
konusu. Eğer bu fırsattan yararlanmayı başarabilir, genç nüfusumuzu teknolojik ve dijital yetkinliklerle
donatmayı başarabilirsek, inanıyorum ki milli teknoloji hamlesi hedeflerimizde, Türkiye’nin başarılı teknoloji
girişimleri çıkarma yolculuğunda genç nüfusumuz en önemli gücümüz olacak.”
Kacır, “Türkiye ekonomisi son 20 yılda Avrupa Birliği’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinden daha büyük
bir hızla büyümeyi başardı.



Avrupa Birliği’nin gelişmiş ülkeleri yıllık ortalama yüzde 1
ila 1,5 seviyelerinde, gelişmekte olan ülkeleri ortalama 3,5
ila 4 seviyelerinde büyürken Türkiye uzun dönemli
bakınca yüzde 5 üzerinde ortalama büyüme ivmesini
yakalamış oldu. Satın alma gücü paritesine göre
baktığımızda, 2000’li yılların başında dünyanın 18. büyük
ekonomisiyken, 2020’de 11. Büyük ekonomisi olmayı
başardık,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji
ekosistemine biraz daha yakından baktığımızda bugün
80’den fazla teknoparkımızda 6 bin 500’de fazla Ar-Ge
odaklı şirketin bulunduğunu görüyoruz.

Yine yerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdüren bin 500’de fazla firmamız mevcut. Tüm bunlar 40 bine yakın Ar-Ge
projesini tamamladılar, 10 binden fazla Ar-Ge projesini sürdürüyor. Türkiye yılda 6 milyar dolara yakın yüksek
teknoloji ihracatı yapabilen bir ülke. Türkiye’nin 4 bir yanında teknoloji girişimlerini hızlandırmaya dönük
50’den fazla program eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu ekosistem aslında sonuçlarını da göstermeye
başladı. Ar-Ge insan kaynağımız 2000’li yılların başında 20 binlerde, 2006’da 54 bin seviyesinde iken bugün
2019’lara geldiğimizde ise 180 binlerin üzerine çıktığını görüyoruz. 2000’li yıllarında başında Türkiye’de
yapılan toplam patent başvuru sayısı 400 iken bugün bu sayı 8 binlere erişmiş durumda. Özel sektörün Ar-
Ge’ye harcadığı toplam tutarlar yüzde 34’ler seviyesinde iken yüzde 60’ların üzerine çıktı. Ancak tüm bunların
yeterli olmadığını biliyor, çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz.”



Türk Telekom Oturum Sponsorluğunda gerçekleşen
‘Girişimcilik: Ekonomiye Can Suyu’ başlıklı oturumda ‘Girişim
ekosistemi ve ekonomisinin geliştirilmesi için yerli-yabancı
yatırımcılar nasıl cezbedilir?’, ‘Üniversiteleri, Ar-Ge merkezlerini,
güçlü inovatörleri bir araya getirerek Türkiye’de global DeepTech
ekosistemini nasıl geliştirebiliriz?’, ‘Kurumsal şirketlerin, özel
girişim yatırımlarına (Corporate Venture Capital - CVC)
odaklanması ekosistemde neler değiştirecek? Ventures Capital
(VC) ve Melek Yatırım Gruplarının yatırımlarının ülke ekonomisine
katkıları nelerdir?, Start Up’tan Scale- Up’a evrilirken girişimcilerin
stratejik hamleleri neler olmalı? Yatırımcıların beklentileri
nelerdir?’ gibi konular ele alındı.

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç
moderatörlüğünde; Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağ Başkanı
Mehmet Buldurgan, English Ninjas Kurucu & CEO Ali Servet
Eyüboğlu, EMCC Global Başkanı Dr. Rıza Kadılar, Vestel
Ventures Yönetim Kurulu Üyesi & TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
Cengiz Ultav konuşmalarıyla katkıda bulundular.



“Girişimcilik Ülkenin Kalkınması İçin İnanılmaz Bir
Fırsat”
ABD’de istihdamın yüzde 80’ini 0 ila 5 yıllık şirketlerin
oluşturduğuna dikkat çeken Şirket Ortağım Melek
Yatırımcı Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, “Teknoloji
geliştirelim, Turcon’lar çıkaralım, girişimcilik genlerimizde
yoktu. Ancak bugün gençlere diyoruz ki, yeni ve yaratıcı
girişimler bulun. Burada ülkenin kalkınması için inanılmaz
bir fırsat söz konusu. Hem girişimleri büyütüp, global
doğan girişimleri destekleyelim. Diğer yandan ise can
suyu kavramı üzerinden hareketle, girişimlerin istihdam

sağlaması aslında gizli bir hazine. 8 yıl önce çıkan bir hazine müsteşarlığının harika bir mevzuatı ile kurumsal
transferden olarak böyle bir işe girdik. Regüle olan işler oldukça farklı. Hazine Müsteşarlığı gerek melek ağları
aktif ederek gerekse bireyleri sertifikaya bağlayarak, yani kamu 2 kere dokunuyor,” dedi.

Buldurgan, “ABD’de 10 yatırımın 8 ya da 9 yatırım kapanabiliyor. Kalan bir ya da ikisi çok hızlı büyüyebiliyor.
Türkiye’de ise ince elenip sık dokunuyor, durum daha iyi ancak zaman alan bir şey.



Dolayısıyla 8 yıldır mevzuat çerçevesinde bizde 6 yıldır anonim şirket kurarak işi büyüttük. Özel proje
diye de bir pırlanta bulduk, akrep zehrinden serum yapan bir tesisin ortakları ve organizatörlerinden
biriyiz,” dedi.

Türkiye melek yatırımcı alanında lisans alan ilk 8 kişiden birisi olduğunu belirten Buldurgan, “Girişimcilik
büyük bir dönüşümcülük projesi, her kurum ve yetkili tarafından desteklenmesinde fayda var,”
ifadelerini kullandı.



Klasik ekonominin çok hızlı şekilde veri ekonomisine
dönüştüğüne dikkat çeken Vestel Ventures Yönetim
Kurulu Üyesi & TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Ultav, “Klasik ekonomide hava, su, toprak ve güneş ve
türevleri için bir şeyler yapıldı. Ancak gözden kaçan
mesele klasik ekonominin çok hızlı bir şekilde veri
ekonomisine dönüşmesidir. Burada mutlaka bir evrimsel
dönüşüm olacak. Yeni döneme geçtiğimizde bu
dinamikleri çok iyi bir şekilde yakalamak önemli. Sadece
sürdürülebilirlik ya da büyük veri gibi sihirli veya şiirsel
birtakım şeylerin ötesine geçme mecburiyeti var. Burada

şu yüzyılların birikim içindeki endüstri ve dijital katmanların üzerine gelen bilim katmanını çok iyi anlamak, en iyi
yönetecek üst yapıların ne olacağını iyi görmek önemli,” dedi.

Ultav, “Pandemi sonrası sürtünmesiz ortamlarda, somut ve reel dünya problemlerine çözüm üreten inovasyonlar
yaparak gelişeceğimiz bir dönem. Biz mesela Vestel tarafından çok önemli son 5 yıldır girişimcilik ekosistemine
çok büyük yatırımlar yapıyoruz, 24 firmaya ulaştık. 3 örnek vereceğim size.



Bu firmalardan biri Biolive. Zeytin çekirdeciğinin içindeki kara antibakteriyel malzemenin etrafında bir
biopolymer yapılması meselesi. Bu firmanın büyük yatırımcılarından biriyiz. Şu anda onların ürettiği
antibakteriyel polimeri buzdolabı ve çamaşır makinalarımızda da el dokunan her yerinde kullanıyoruz.
CY Vision firması, Koç üniversitesindeki Hakan Üvey hocamızın yarattığı bir sistem: Lazer teknolojileri.
Geliştirdikleri sistemler, BMW’nin yeni görüntü işleme mekanizmaları etrafında değerlendirme
aşamasında. Son olarak; herkes çip krizinden bahsediyor. Bu kriz mutlaka cep ve masaüstündeki artan
talep söz konusu. Arz yetişmeye çalışıyor. Ancak asıl mesele şu andaki teknolojilerin otomotiv ve diğer
alanda karşımıza çıkan güç elektroniğinin yetersiz kalması. Ya da bir kısmının yarı iletken teknolojisine ile
ilerlemesi söz konusu. Bu alana yönelik bir yatırımımız mevcut. Verimlilik anlamında önemli artışlar söz
konusu. Çok az firma bu alanda yatırım yapıyor,” ifadelerini kullandı.



“Serüvenime 15 yıl önce bir hayalle başladım” diyerek
konuşmasına başlayan English Ninjas Kurucu & CEO Ali
Servet Eyüboğlu, “O günden bugüne bakarsak, çok
ciddi bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi belki
yeterli değildir, daha iyisi olabilir ama girişimcilik
ekosistemi olarak düşününce ben şapkayı hemen internet
ve çevrimiçi girişimcilik olarak takıp konuşacağım.
Girişimcilik için çevrimiçi dünyada erken bir süreçten
bahsediyoruz. İnsan kaynağı olarak, mantalite olarak
baktığınızda geleneksel sektörü bakış açısı olarak her gün
öğrenen ve ilerleyen, güzel ve sevindirici olan kısmı da

herkesin mutlak bir şekilde taşın altına elini koyarak ileriye götürmeye çalıştığı bir sektörden bahsediyoruz,”
dedi ve şöyle devam etti. “İlerleme oldu, gelişme olduğu dediğim yerleri şöyle izah edeyim. Biz 15 yıl önce
üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla bir çevrimiçi iş yapalım. O zaman çevremizde Yemeksepeti, GittiGidiyor ve
Hepsiburada dışında örnek olmadığını söyleyebilirim. O yıllarda konuşabildiğimiz insan sayısı 30 ve 40’ı
geçmezdi. Hafta sonu ekosistem oyuncuları bir araya gelirdi, konuşmalar ve paylaşımlar yapılırdı. Böylece bir
yerlere gelindi.” Girişimciliğe bakış açım birkaç perspektife dayandığını belirterek sözlerine devam eden
Eyüboğlu, “Bir tanesi girişimcilik bir ulusun, bir ülkenin ve bir toplumun kesinlikle kaderini değiştiren yapı ve
olgu. Özellikle IT dünyasında 90’lı yıllarda IT tabanlı işlere yatırım yapan ülkelerde farklı sektörlerin de
olduğunu görüyorsunuz,” dedi.



“Türk İnsanı Girişimcilikte Harika Şeyler Yapıyor ve
Yapacaktır”

Teknolojinin dünyada iş birliği ile geliştiğini belirten
EMCC Global Başkanı Dr. Rıza Kadılar, “Türk insanı iş
birliğine açık yaklaşımlarla harika şeyler yapıyor ve
yapacaktır,” sözleri ile Türkiye’nin gelişme kaydetmesi
gereken alanların varlığına dikkat çekti: “Size Hollanda
üzerinden bu gelişim alanlarını tanımlamak istiyorum.
Raporda yukarıdan aşağıya önemine göre şöyle bir
sıralama mevcut. Bu başlıklar altında o ülkenin dünyadaki

yerine ilişkin, ancak ben başlıklara dikkat çekeceğim: Hayat kalitesi, eğitim, şehirler ve mobilite, kapsayıcılık,
spor, sağlık, çevre, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik, su, hava kalitesi. Bunların hepsinin ardından ekonomiden
bahsediyor. Ekonomideki başarı, girişimcilikteki başarı bu bağlantısal bütünsellik içerisinde iş birliği yapabilen
beyinlerin cezbedilip bir araya gelmesi ile oluşuyor. İstihdama konusuyla lgili de şunları söylemek isterim.
2000’lerin başında TÜSİAD katıldığımız B20 toplantılarında OECD Genel Sekreteri ile sohbetimde,
girişimciliğin desteklenmesinin temel nedenin istihdam olduğunu paylaştı. Çünkü dünyada işsizliği çözmenin
başka yolu olmadığını belirtti. Bugünler o sürecin de bir sonucu oldu. Ancak bütün teknoloji, girişimcilik
aslında daha kaliteli bir yaşam için var. Yani ülkeler yarışsın diye yok. Bu nedenle de iş birliği şart. Bir sonraki
önemli adım ise iş yapma biçimi olarak öne çıkıyor.”
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Türk Telekom Oturum Sponsorluğunda Forum İstanbul’un 28
Mayıs, Cuma saat 14:00’te gerçekleşen son etkinliğinde ise
‘Eğlencenin Dijitalleşmesi: Oyun’ başlıklı oturum yer aldı.

‘2020 yılında 174 milyar dolar olan küresel video oyun
pazarının yaklaşık %50’si Asya- Pasifik ülkelerinde bulunuyor.
Türkiye bu pastadan daha fazla pay nasıl alabilir?’, ‘Blok zinciri
oyun sektöründeki güveni nasıl güçlendirecek?’, E- Spor
endüstrisinin gelişini ve büyümesini sürdürülebilir kılmanın
reçetesi nedir?’, ‘E-spor yatırımları ve global trendler nelerdir?’,
‘Dünyada ve Türkiye’de satın alma ve birleşme örnekleri’, ‘
Küreselleşmiş bir ürün nasıl yaratılır?’ sorularının cevapları
arandı. Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar
moderatörlüğünde; İstanbul WildCats Espor Takımı ve Yönetim
Kurulu Başkanı Orlando Calumeno, Bahçeşehir Üniversitesi
Dijital Oyun Tasarım Bölüm Başkanı ve BUG Oyun Laboratuvarı
Kurucu Direktörü Dr. Güven Çatak, Blaze Esports Kurucusu ve
Riot Games Türkiye eski Ülke Müdürü Bora Koçyiğit katılımıyla
gerçekleştirildi.



“Türkiye’nin Genç Nüfusu Oyun Sektörü İçin
Bulunmaz Bir Nimet”

İstanbul WildCats Espor Takımı ve Yönetim Kurulu
Başkanı Orlando Calumeno, Espor oyuncu
ekosisteminde Türkiye’nin ufak bir formatta olduğunu
belirtirken “Bizim amacımız başladığımız günden bu yana
farklı oldu. Üç farklılık var: Biri sadece Türk oyuncularla
oynamak; 486 kişilik kadronun tamamı hocalar dahil
herkes Türk. Türkiye’nin 83 milyon nüfusunun yüzde
51’inin 26 yaş altı olduğunu düşünürsek ciddi anlamda

kaliteli, genç, dinamik bir nüfus yaratılıyor. Oyun sektörünün tümünde her türlü aşamada bulunmaz bir nimet.
Çünkü bizde ücretler çok ucuz, dünya kriterlerinde baktığımızda en ucuz insan kaynağına sahip ülkeler
arasında yer alıyoruz. Bu da bir yandan avantaj sağlıyor. Yaklaşım olarak bakarsak, Türkiye’de Türk oyuncularla
oynamak veya Türkiye’de Türk yeteneklerle oyunları geliştirmenin getirdiği ciddi bir finansal avantaj var. Bizim
486 profesyonel oyuncu alabilmemizin altındaki mantık da bu. Kanada ya da İngiltere de bu çapta bir takım
kurmak için sadece oyuncular için en az 12 ya da 13 milyon poundluk oyuncu ödemesi olur. Bu da bizi
sürdürülebilirlikten çıkarırdı,” dedi ve şöyle devam etti: “Bazı tercihler ekosistemin kendi belirlediği tercihlerdir.
Burada da henüz ekosistem olarak baktığınızda dev oyun sektörünün getirdiği ve ön planda pazarlamada
kullandığı esporcular, espor takımları, espor kulüpleri özellikle ülkemizde emekleme aşamasında diyebiliriz.”



“Espor Sektöründe Birçok Farklı İş Alanı Mevcut”

Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölüm
Başkanı ve BUG Oyun Laboratuvarı Kurucu Direktörü
Dr. Güven Çatak, espor sektöründe hakemlikten
yorumculuğa, kamera arkasına kadar farklı iş alanları
mevcut olduğuna işaret ederken, “Biz de 360 derece ele
almaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımın üniversite tarafında
simülasyonunu yaparak eğitimini vermeye çalışıyor,
sahaya insan kaynağı sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye’de birçok yatırımcının mobil oyunlara yatırım yaptığına dikkat çeken Çatak, “Bu tek gecede olan bir
süreç değildi. 90’lardan bu yana hep bir oyun yapma derdi vardı. Çok oyuncu bir millet olduğumuz söylenir,
oyun izlemeyi de seviyoruz ancak oyuna çok para harcamıyoruz. Bu sistem, son 10-15 yılda ücretsiz oyunlarla
birlikte Türkiye’deki profilin talebini karşılamaya başladı. Ücretsiz oyun yaklaşımı, özellikle bilgisayar oyunlarına
7’den 70’e kitleleri yaklaştırdı. 2000’lerin başından bu yana teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda,
Türkiye’de oyuncu tabanına uygun bir yapı ortaya çıktı; sosyalleştiğimiz, konuştuğumuz, paylaştığımız,
oynadığımız ancak bir yandan da para vermediğimiz bir yapıdan bahsediyorum.



Özellikle mobil yani küçük oyunların küçük ekiplerle yapılabilmesi sayesinde üretim tarafına hızlı bir giriş
yapabildik,” dedi ve şöyle devam etti:

“Son 10 yılda toplulukların kurulması ile bu toplulukların birbirini tanıyarak ekipler çıkartması ve bizim
gibi üniversitelerde oyun geliştirme ve tasarım bölümlerinin altyapı kurmasıyla birlikte şu an bir
döngünün olduğundan bahsedebiliriz. Endüstri olma yolunda giden bir oyun sahnesinden
bahsediyoruz. Eğitiminden derneğine, üretime yani tüm alanı kapsayan bir oyun sahnemiz mevcut fakat
bazı riskler de mevcut çünkü sadece Türkiye değil, dünya da bu insan kaynağını istiyor. Bu da Türkiye’den
bir beyin göçü olma ihtimalini ortaya çıkarıyor.”



“Oyun Sektörünün Ekonomisi, Hollywood ve Müzik
Sektörünün Toplamından Daha Büyük”
Oyun sektörünün dünyada en hızlı büyüyen
sektörlerinden biri olduğuna dikkat çeken Blaze Esports
Kurucusu ve Riot Games Türkiye eski Ülke Müdürü
Bora Koçyiğit, “Özellikle son 2 yıldır hayatımızda olan
pandemi, oyun sektörünün gidişatını daha da hızlandırdı.
2020 yılını dünya oyun ekonomisi 174 milyar dolar ile
kapattı. Bu büyüklüğü şöyle kıyaslayabiliriz: Dünyada
Hollywood ve müzik sektörü birleştiğinde 160 milyar
dolar hacme ulaşıyorlar. Türkiye yansımalarına

baktığımızda ise oyun sektörü hacmi 1 milyar dolara yaklaştı. Daha da büyüyecek çünkü çok ciddi bir genç
nüfus var. Türkiye özellikle mobil oyunda önemli bir yerde,” ifadelerini kullandı.

Oyun sektöründe gelişmelerin teknolojideki gelişmeler ile paralel gittiğini söyleyen Koçyiğit, “Oyunlar her
geçen gün daha da gelişiyor. Artık film tadında grafiklerin olduğu oyunlar karşımıza çıkmaya başladı.
Oyunlara ulaşım sağladığımız araçlar boyut değiştiriyor. Özellikle konsolların görsel düzeydeki yetenekleri,
ekran kartları, mobil cihazların gösterim kalitesi ya da oynanabilirlik çok başka boyutlarda.



Bu da oyun sektörü yayıncılarının elini çok kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla dünyada çok ciddi boyutta
birkaç oyun stüdyosu var ki bunlar her yıl önemli oyunları hayata geçiriyor. Geçen sene hayatımızda
olmayan Valorant adlı bir oyun bu sene Riot Games tarafından paylaşıldı. Bir anda bütün dengeleri
değiştirdi. Birçok kişi oynadığı oyunu bırakıp bu oyunu oynamaya başladı. Bu gibi adımlar ekonomik
hareketliliği beraberinde getiriyor. Bu çapta oyun şirketleri Ar-Ge maliyetleri olarak çok büyük paralar
harcıyor ancak bu gibi oyunları bütçeler sebebiyle belli stüdyolar hayata geçirebiliyor,” ifadelerini
kullandı ve şöyle devam etti:

“Ülkemizde yerleşik PC konsol oyunları üreten stüdyolar da mevcut ancak henüz biri hariç dünyada ses
getirmiş bir yapım aklıma gelmiyor. Şunu düşünüyorum, özelikle oyun ekonomisindeki değişkenlikler ve
büyüme yatırımcıların gözlerini bu tarafa çevirmelerine vesile oldu. Bu nedenle de Türk oyun stüdyoları
kaynak bulma açısından rahatladı. Birkaç sene içerisinde tüm dünyada ses getiren oyunların Türkiye’den
de çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyorum.”



Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Enver Yücel’e Verildi…

Oturumun hemen ardından 20. Forum İstanbul
Ödül Töreni kapsamında Yaşam Boyu Başarı
Ödüllerinden bir diğeri tüm hayatını eğitime
adayan, başta Türk Eğitim sistemi olmak üzere
global olarak da eğitim hayatına tüm yaşamı
boyunca kattığı değer ve çalışmalar sebebiyle
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı ve
Kurucusu Enver Yücel’e takdim edildi.



Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma
Başarısı Gösterenler Ödülü
İbrahim Çolak’a Verildi…

20. Forum İstanbul Ödül Töreni kapsamında Ulusal
Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı
Gösterenler Ödüllerinden ilki dünya çapında artistik
jimnastik alanında göstermiş olduğu başarılarından
dolayıMilli Sporcu İbrahim Çolak’a takdim edildi.



Ulusal Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma
Başarısı Gösterenler Ödülü Gözde Durmuş’a Verildi…

20. Forum İstanbul Ödül Töreni kapsamında Ulusal
Onurumuzu Uluslararası Boyuta Taşıma Başarısı
Gösterenler Ödüllerinden bir diğeri bilim, genetik ve
biyomühendislik alanına kattığı değerli çalışmalar
sebebiyle Standford Üniversitesi Doç. Dr. Gözde
Durmuş’a takdim edildi.



Forumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Forum
İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Forum
İstanbul’da yer alan tüm paydaşlara teşekkür ederken,
“Yarını Anlamak” temasıyla gerçekleştirilen bu yılki
toplantıların yarının gelmiş olduğunun bir göstergesi
olduğunu vurguladı.

Aşının yaygınlaşması ile birlikte pandeminin etkisinin
azalacağını belirten Acar, “2022 itibariyle dünya daha
rahat bir ortama kavuşacak. Bu anlamda Türkiye’de
önemli gelişmeler kaydedilecek. Geniş bir aşılama
kampanyasının yolda olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.
Hem bu gelişme hem de pandeminin hayatımıza dahil
ettiği yeni çözüm modellerinin sonuçları olarak,
önümüzdeki yıl toplantılarımızın 21’incisini, dijital ve
fiziksel imkanların harmanı olan hibrit yaklaşımlarla
hayata geçirilmesi mümkün olabilir,” dedi.
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