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Değerli Okurlar,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak, 13-14 Kasım 2018 tarihle-
rinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteği ve Borsa İstanbul Gru-
bu’nun ana sponsorluğunda Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin 
üçüncüsünü 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde başarılı bir şekilde ta-
mamladık. 

Kongremize katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat 
Taskesenlioğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Er-
mut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul 
A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, dünya-
ca ünlü fütürist yazar Gerd Leonhard, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı ve CFA Enstitüsü Dünya Başkanı Paul H. Smith gibi 
önemli isimler ile Türkiye Sermaye Piyasası’nın “Geleceği”ni tartıştık.

Kongremizi gerçekleştirmemizde üç temel amacımız bulunuyor. İlki, 
sermaye piyasalarımızın gündeminde olan konuları bütün tarafların 
etkin katılımıyla tartışmak ve bu tartışmalardan çıkan sonuçları bir 
rapor haline getirerek ilgili taraflarla paylaşmak. İkincisi, sermaye 
piyasalarına olan ilgiyi artırmak. Son amaç ise, İstanbul’un bölgesel 
finans merkezi algısını güçlendirmek. 

Bu temel amaçları gerçekleştirmek üzere, 2 gün boyunca 26 panel 
ve sektöre yönelik farklı başlıklarda 23 eğitim programı düzenledik. 
Kongremize, hedeflediğimiz kişi sayısının üzerinde katılım oldu. Başta 
belirttiğim amaçlar arasında yer alan “sermaye piyasalarına olan ilgiyi 
ve farkındalığı artırma” hedefimize 8 binin üzerinde kişinin katılımıyla 
ulaşmayı başardık. Bu panellere 15’i yurtdışından davet ettiğimiz ko-
nuklarımız olmak üzere toplam 134 panelist katıldı. Panelistlerimize 
değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaştıkları için tek tek teşekkür 
ediyorum. 

Ayrıca, Kongremizin içerik komitesi bünyesinde yürüttükleri çalışma-
lardaki emekleri ve sermaye piyasamızın gelişmesine yaptıkları katkı-
lardan dolayı tüm içerik komitesi üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Kongrede oluşturulan reel sektör firmaları ile Birliğimiz üyesi aracı 
kurumların bir araya geldiği Şirketlerarası Görüşme (B2B) alanında, 
sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piya-
salarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen tüm 
reel sektör firmaları ile görüşmeler gerçekleştirdik. 

Erhan TOPAÇ
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 

Başkan
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Bu kitapçıkta sizler için Kongre’de gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmaları derledik. Sermaye piyasala-
rının tanıtımına yönelik en önemli etkinlik olan Kongremizi “Gelecek” teması altında, fütüristik bir bakış 
açısıyla düzenledik. Bu çerçevede, yapısal reformlardan ticaret savaşlarına, girişimcilikten makroekonomik 
konulara, yapay zeka ve etkilerinden, teknolojinin finansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesine, ge-
lecekte istihdamın nasıl olacağından, müşteriyi tanıma kuralına ilişkin fintek uygulamalarına, blockchain 
uygulama örnekleri gibi yıkıcı teknolojilerin etkilerinden kur ve faiz riskinin yönetimine, sermaye piyasası 
ihraç süreçleri ve halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatiflerinden, gayrimenkul ve girişim sermaye-
si fonlarına kadar gündemde yer alan birçok konuyu alanındaki uzman isimlerle tartışma fırsatı bulduk. Bu 
kitapçığın içerdiği kapsamlı konular ile sektöre rehberlik edeceğine inanıyoruz. 

2019 yılı içinde Kongremizi daha geniş katılımla uluslararası platformlarda da yankı bulacak şekilde bü-
yütmeyi hedefliyoruz. Tüm sponsorlarımıza, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza değerli destekleri için 
bir kez daha teşekkür ediyor ve gelecekte hep beraber daha başarılı kongreler gerçekleştirmeyi umuyoruz.

Saygılarımla,

Erhan TOPAÇ
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018’de “Gelecek” ana tema olarak belirlenerek gelişen teknoloji sonucu fi-
nans sektörünü bekleyen iş modeli değişiklikleri konuşulmuştur. 

Ünlü fütürist Gerd Leonhard Kongrenin ilk günü gerçekleştirdiği açılış konuşmasında gelecekte başta yapay zeka 
olmak üzere teknolojinin finansal piyasalarda oynayacağı rolü tartışmıştır. Önümüzdeki yıllarda pek çok sektörün 
teknolojideki gelişmelerden kritik şekilde etkileneceğini örneklerle aktaran Leonhard insanların yapay zekâ karşı-
sında rekabet gücünü ancak yaratıcılık ve duygusal zekâ gibi alanlarda koruyabileceğine değinmiştir. 

Kongrenin ikinci günündeki açılış konuşmasını gerçekleştiren Faruk Eczacıbaşı ise teknolojik gelişme ışığında ne-
siller arası farka değinerek, mevcut neslin sahip olmadığı ancak yeni nesillerin üzerine gitmesini önerdiği alanları 
esneklik, yakınsama, networking ve güvenlik olarak özetlemiştir. 

Kongrede yapılan panellerde, yapay zekânın finansal hizmet sektöründeki uygulamaları ile etkilerine değinilirken, 
başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de ulusal dijitalleşme ve yapay zekâ konusunda strateji geliştirmesinin öne-
mine dikkat çekilmiştir. Yapay zekânın getirdiği değişimler, etki alanlarına değinilirken, değişimin getirdiği güvenlik 
endişeleri tartışılmıştır.

Yapay zekânın finansal hizmetler alanındaki meslekler üzerindeki etkisi de Kongrede ele alınmıştır. Yapılan araş-
tırmaların, gelişen teknolojilerin günümüzdeki iş kollarının üçte ikisini yok edeceğini gösterdiği belirtilmiş, fakat bu 
değişimin finans sektörü için yakın vadede gerçekleşmeyeceği öngörülmüş, bu dönüşüme uyum sağlayabilmek için 
eğitimin önemine değinilmiştir. Yapay zekânın ileri bir boyutunun bireylerin duygu durumunu algılayabilecek düzeye 
erişip, bireyi yanlış finansal kararlar almaktan kurtarabileceğine değinilmiştir. 

Gelecek konuşulurken, Y nesli olarak adlandırılan kuşağın özellik ve beklentilerine de Kongrede değinilmiştir. Çev-
re, sosyal ve yönetişim anlamında sürdürülebilir yatırımların gelecekte sektörün temelini oluşturacağı öngörüsü 
paylaşılmıştır. Dünyada kurumsal yönetim açısından yeniliklerin ele alındığı panelde de Y kuşağı ile beraber işgücü 
ekosisteminin daha özerk ve kontrolü zor hale geldiği gözlemi paylaşılmıştır. Bir diğer panelde, genç fütüristler ge-
leceğe yönelik düşünceleri paylaşmış, ancak daha farklı, daha yeni bir düşünce tarzıyla günümüz sorunlarına çare 
getirilebileceğini ve geleceğin şekillendirilebileceği öne sürülmüştür. 

Kongre katılımcıları, çığır açan teknolojilerden blok zincirinin ortaya çıkış hikâyesi ile uygulama alanları hakkında 
bilgi sahibi olmuştur. Blok zincirinin çok sayıda uygulama alanı olduğu fakat pratikte çok az alanda uygulandığında 
dikkat çekilen Kongrede; bu konuda Türkiye’de hayata geçirilmesi beklenen girişimler de tartışılmıştır.

Finansal kurumlar ile teknoloji şirketlerinin iç içe geçen ilişkisi ve bu değişimlerin gelecekteki yansımaları da 
panellerde irdelenmiştir. Panelistler teknoloji şirketleri ve bankaların birbirine yakınsayacağını öngörürken; Tür-
kiye’de Rekabet Kurulu’nun aldığı kararlar ışığında finansal teknoloji şirketlerinin piyasaya daha kolaylıkla erişebi-
leceği değerlendirilmiştir.

Finans sektöründe teknoloji kullanımının artmasıyla büyüyen algoritmik işlemler de Kongrede ele alınmıştır. Katı-
lımcılar, algoritmaların portföy yönetim şirketlerinin yerine geçmeyeceği, fakat portföy yönetim şirketleri içinde algo 
konusunda uzman kişilerin ağırlığının artacağı görüşünü paylaşmıştır. Panelde algoritmik işlemlerin nasıl gerçek-
leştiği, stratejilerinin neler olduğu ve çok merak edilen bir konu olan; algoritmik işlemlerin piyasalardaki dalgalan-
maları etkileyip etkilemediği konusuna da aydınlık getirilmiştir. Yanı sıra, algoritmaların herkes tarafından geliştirile-
bileceğine değinilmiş, kodlamaya yeni başlamış veya kodlama konusunda nasıl ilerleyeceğini bilmeyen yatırımcıların 
da basit mantıklar ve arayüzlerle alım satım stratejisi geliştirebileceğine dikkat çekilmiştir.

Dünya ve Türkiye ekonomisinin geleceğini konu alan panellere Kongre programında yer verilmiştir. Dünyada 
gümrük oranlardaki artışın adeta ticaret savaşlarına dönüştüğü finansal piyasalardaki mevcut durum ve bunun 
geleceğe yansımaları da ele alınmış, ticaret savaşı korkusu gölgesinde finansal sistemin ve piyasaların geleceği de 
konuşulmuştur.

Türkiye’de önemli bir gündem maddesi olan yapısal reform ihtiyacı da bir panelde ele alınmıştır. Türkiye’de en çok 
reforma ihtiyaç duyulan alanlardan ilki eğitim sistemi, ikincisi hukuk sistemi olarak görüldüğü belirtilirken, enflas-
yonun yüksek seviyesinin ülkenin rekabet pozisyonunu olumsuz etkilediği ileri sürülmüştür.  

Yeni teknolojilerin ve sermaye piyasasındaki güncel gelişmelerin yanında, yeni kalkınma perspektifleri de Kongrede 
ele alınmıştır. Çeşitli hizmet, fırsat ve piyasalara eşit oranda erişemeyen ve belli imkânlardan yoksun kalanların 
önceliklendirilmesi anlamına gelen kapsayıcılık konulu panelde, iklim değişikliği, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği 
gibi konuları gözeten finansman seçenekleri ve deneyimler paylaşılmıştır. 
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Bir diğer panelde, katılım finans sisteminin, inovasyona ve risk paylaşımına dayalı ekosisteme yönelik büyük bir 
katkısı olduğu ileri sürülmüş, İslami finans ürünlerini talep eden kesimlerin Müslümanlar ile sınırlı olmadığı belirti-
lerek, daha insani bir gelecek için katılım finansın daha geniş kesimlere yayılması dileği vurgulanmıştır.

Sermaye piyasalarındaki güncel gelişmelerin yanı sıra, banka dışı finansal kurumlardan tüketici finansman, fi-
nansal kiralama ve faktoring şirketlerinin de sunduğu hizmetler hakkında da bilgi paylaşılmıştır. Panelistler, Türki-
ye’de İpotek Finansman Kuruluşu kurulması için çalışmalara başlanması önerisini dillendirmiştir. Böylelikle; hem 
bankaların, banka dışı finans kurumları kendi bilançolarındaki alacakları, kredileri dışarı çıkarmış olacağı, yeni bir 
kaynak imkânı sağlanacağı belirtilmiştir.  

Halka arz süreci, halka arz öncesi ve sonrasında ihraççı-yatırımcı ilişkisinin en etkin şekilde sürdürülmesini sağ-
lamak için yapılması gerekenler bir panelde tartışılırken, bir diğer panelde girişim sermayesi yatırımı alıp şirketini 
birleşme ve devralmalarla devretmiş girişimciler deneyimlerini paylaşmıştır. Farklı bir panelde ise sermaye piyasa-
sı yoluyla riskleri yönetmek için alternatifler ve yöntemler üzerinde durulmuş, panelistler etkin ve bütüncül hazine 
yönetimine dair ipuçlarını paylaşmıştır. Çitlemenin (Hedging, Korunma) bir maliyet unsuru gibi değil, bunu şirketin 
bir vizyonu, faaliyetlerinin bir parçası olarak düşünmek önerisi getirilirken, Borsa İstanbul’un sunduğu araçlara de-
ğinilmiştir. 

Finansal piyasalarda derinlik ve istikrar sağlamaya katkısı büyük olan kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki ge-
leceği de Kongrede masaya yatırılmış, profesyonel portföy yönetimi hizmetinin avantajları üzerinde durulmuştur. 
Türkiye’deki vakıf ve derneklerin profesyonel fon yönetimine ihtiyacı olduğu dile getirmiştir.

Kongrede kolektif yatırımlara ilişkin özel oturumlar da yer almıştır. Bireysel emeklilik sistemini değerlendiren pa-
nelde bireysel emeklilik sisteminin finansal okuryazarlığa katkısı olduğu ileri sürülmüştür. Bireysel emeklilikte oto-
matik katılım sistemini geliştirmek üzere toplumun tüm paydaşlarını bir araya getirerek uzlaşmacı bir yaklaşımla 
bir ortak paydada buluşma önerisi getirilmiştir. 

Gelişen teknolojiler ile elektronik ortamda sözleşme imzalanmasına imkân sağlayan pek çok alternatif çözüm 
önerisi de panellerde derinlikli şekilde ele alınmıştır. Panelistler yurtdışındaki biyometrik güvenlik uygulamaları ve 
video görüşme gibi örneklerin Türkiye’de uygulanması da tartışmıştır. 

Yeni teknolojilerin finans piyasasına yansımalarının yanı sıra sermaye piyasasının girişimlere fon sağlama, riskleri 
yönetme gibi işlevleri alanındaki güncel gelişmeler de Kongrede ele alınmıştır. 

Küresel yatırım varlıklarının içerisinde alternatif yatırım fonlarının payının yükseldiğinin vurgulandığı panelde bu 
eğilim, kurumsal yatırımcıların piyasadaki oynaklıklardan uzak duran yatırım ürünlerine de ihtiyacı ile açıklanmıştır. 
Panelistler, girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarında şirket ve gayrimenkul seçimi kriterlerini katılımcılar ile 
paylaşmıştır.

Girişimcilerin de görüşlerini paylaşma imkânı bulduğu Kongrede, Türkiye’de girişimcilerin desteklenmesi için bü-
rokratik işlemlerin azalması ve iş kurmanın kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekilirken, yerli girişimcilerin yurt-
dışına açılabilmesi açısından yabancı dil eğitiminin önemi ve bu alanda Türkiye olarak yetersiz olduğumuzun altı 
çizilmiştir. 

Finansal altyapı kurumlarının faaliyetlerinin odağa alındığı panelde finans altyapının sağlıklı çalışmasının, yabancı 
yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağladığı vurgulanmıştır. 

Kongrede Türk spor kulüplerini finansal açıdan ele alan tematik bir panel de planlanmıştır. Bu oturumda kulüp-
lerin finansal durumunu iyileştirecek öneriler tartışılmış, bu bağlamda, yeni nesil finansman araçlarından kitlesel 
fonlama yöntemi üzerinde durulmuştur. 

Kongrenin son gününde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Türkiye Varlık 
Fonu Genel Müdürü, Borsa İstanbul Genel Müdürü ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı bir araya gelerek 
Türkiye sermaye piyasalarının geleceği hakkındaki vizyonlarını katılımcılar ile paylaşmıştır. Türkiye’deki düzen-
lemelerden sermaye piyasası araçlarındaki çeşitlendirmeye, Türkiye Varlık Fonundan halka açılmalara kadar pek 
çok konu hayli kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Panel dinleyicileri Türkiye Varlık Fonunun işlevi ve planları hakkında 
da detaylı bilgiye kavuşma imkânı bulmuştur. Türkiye’deki mevcut yasal ve teknolojik altyapının gelişmiş ülkelerle 
kıyaslandığında yeterli olduğu; düzenleyicilerin yeni teknolojiler konusunda ise tedbirli bir tutum sergilediği belirtil-
miştir. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı tarafından Yenilikçi şirketlerin, düzenleme ve denetleme mekanizmaları-
nın kontrolü altında daha esnek şartlarda fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayabilecekleri düzenleyici kum havuzu 
modellerinin de düzenleme gündemine girebileceği belirtilmiştir. 

KONGRE 2018
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Bu yıl ana temasının “Gelecek” olarak belirlendiği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018’de, yapısal 
reformlar, ticaret savaşları, girişimcilik gibi makroekonomik konular; yapay zeka ve etkileri, teknolojinin fi-
nansal mimariyi ve iş modellerini değiştirmesi, gelecekte istihdamın nasıl olacağı, müşteriyi tanıma kura-
lına ilişkin fintek uygulamaları, blockchain uygulama örnekleri gibi yıkıcı teknolojilerin etkileri; kur ve faiz 
riskinin yönetimi, sermaye piyasası ihraç süreçleri ve halka açılma yoluyla kaynak yaratma alternatifleri, 
gayrimenkul ve girişim sermayesi fonları gibi gündemde yer alan birçok başlık dünyaca ünlü uzmanların 
katılımıyla tartışıldı. 26 ayrı konuda 26 panel ve 23 eğitim programı düzenlendiği Kongre’de, 15’i yurt dışından 
olmak üzere toplam 134 konuşmacı yer aldı. İki gün boyunca süren Kongre’ye başta sermaye piyasaları 
olmak üzere, finans ve diğer birçok sektörü temsilen 8 binin üzerinde kişi katıldı.

Ayrıca, Kongre’de reel sektörde yer alan şirketlerin kaynak yaratma, döviz/faiz risklerini yönetme ve ku-
rumsallaşma gibi konularda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) üyesi aracı kurum ve portföy yönetim 
şirketlerinden ücretsiz danışmanlık alabildiği Şirketlerarası Görüşme (B2B) alanı oluşturuldu. Bu alanda, 
sermaye piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek ve faiz/dö-
viz riskini yönetmek isteyen tüm reel sektör firmaları ile 3 aracı kurum, 11 reel sektör firması ile 11 ayrı 
görüşme gerçekleştirildi.

29 kurumun sponsorluğunda gerçekleşen Kongreyi, 29 sivil toplum örgütü ve 3 iletişim ortağı da destekledi. 
Kongre’ye 250’den fazla yönetim kurulu başkanı ve üyesi, 500’in üzerinde genel müdür ve genel müdür yar-
dımcısı, 1.000’in üzerinde müdür ve müdür yardımcısı, 2 binin üzerinde uzman, 320’den fazla akademisyen 
ve 1600’den fazla öğrenci katıldı. 

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ 2018
“GELECEK”
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Basında ve Dijital Kanallarda Kongre 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ile ilgili olarak yazılı basında 105 haber yayımlanırken, online kanal-
larda 927 haber yer aldı. Bu haberler sayesinde 18 milyon’un üzerinde kişiye erişim sağlanırken, haberlerin 
reklam eş değeri ise 2 milyon 900 bin TL’ye ulaştı. Kongre için geleneksel medya çalışmalarının yanı sıra 
dijital medya kanallarında da kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütüldü. Kongrenin internet sitesi kullanıcı-
lar tarafından yaklaşık 200 bin defa ziyaret edildi. Ayrıca Kongre internet sitesinde 43 bin 209 tekil ziyaretçi 
sayısına ulaşıldı. Online kayıt sayfası ise, 1 Eylül–16 Kasım tarihlerinde 27 bin 107 defa görüntülendi. 

Mobil Uygulamada Kongre
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında katılımcıların kongreyi daha rahat takip etmeleri için 2017 
yılında olduğu gibi bu yıl da özel bir mobil uygulama hazırlandı. Kullanıcılar tarafından kongre boyunca aktif 
bir şekilde kullanılan uygulama kongre programını detaylı bir şekilde içermesinin yanı sıra konuşmacılar 
bölümüyle katılımcıların panelistler hakkındaki detaylara kolaylıkla ulaşmalarına ve Favoriler bölümüyle 
kendi takvimlerini oluşturmalarına olanak sağladı.  Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin Mobil Uygu-
lama Sponsoru olarak destek verdiği TSPKONGRESİ isimli mobil uygulama, kongre boyunca 4 bin 816 kişi 
tarafından kullanıldı. IOS ve Android cihazlar olmak üzere toplam 5 bin 816 kişi uygulamayı inceledi, uygu-
lama üzerinden 20 bin 206 kez oturum açıldı. USA’den 73, İngiltere’den 22 olmak üzere toplam 95 yabancı 
kişi uygulamayı indirdi. 4 bin 254 kişinin aktif kullandığı mobil uygulamada, mobil uygulama sponsoru olan 
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin reklamı 36 bin 948 defa gösterildi.
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Sosyal Medyada Kongre
Kongre duyurusu sosyal medya kanalları aracılığıyla yaklaşık 4 milyon 494 bin 394 kişiye ulaştırıldı. 30 
binden fazla kişi kongreyi sosyal medya aracılığıyla canlı olarak izledi. Kongreyle ilgili hazırlanan içerikler 
Facebook üzerinden 2 bin 800 beğeni alırken, Twitter’da yayınlanan içerikler ise kullanıcılar tarafından 495 
defa retweet edildi. Linkedin platformunda ise 16 bin görüntülenme sayısına ulaşıldı ve 4 bin 500 kişiyle et-
kileşime geçildi. Instagram platformunda kongre içerikleriyle 3 bin 600’e yakın kişiyle etkileşim sağlanırken, 
yayınlanan içerikler bin 600’e yakın beğeni aldı.

Sosyal medyada en çok ilgi gören paneller ve konuşmacı isimleri arasında Yapay Zeka 101, AI Yakanın Ren-
gine Bakmaz, Algoritmik Alım Satım Teknolojileri, Blockchain: Şehir Efsanesi mi Uygulaması Var mı?, Gerd 
Leonhard ve Faruk Eczacıbaşı yer aldı.
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Altın Sponsorlar

Ana Sponsorlar

Destekleyen Kurum
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Ana Konuşmacı Sponsoru

Gümüş  Sponsorlar

Panel Sponsorları
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Medya Sponsoru

Ulaşım Sponsoru
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Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür

Albert Krespin
OXY/AI INC.

Kurucu Ortak & Ceo

Ali Erhan Tamer
Amcham Türkiye / ABFT

Genel Sekreter

Asli Özelli

Apak Finansal Danışmanlık,
Londra / İstanbul

Genel Müdür

Ayça Apak
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)

Genel Sekreter

Başak İlisulu
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

Genel Sekreter

Betül Aygensu
Habitat Derneği

Uluslararası İlişkiler Direktörü

Buğra Avcı

TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri Derneği
Genel Sekreter

Bülent Özütürk
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Genel Müdür Yardımcısı

Bülent Sezgin
İnfina Yazılım A.Ş.

Trade Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı

Burak Arslanpay
BtcTurk

Genel Müdür

C. Özgür Güneri

Logo Ventures
Yönetici Ortak ve Genel Müdür

Cahit Güvensoy
İktisadi Kalkınma Vakfı

Araştırma Müdürü 

Çisel İleri
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği

(KOTEDER) - Yönetim Kurulu Üyesi

D. Sevdil Yıldırım
İnfina Yazılım A.Ş.

Pazarlama Yöneticisi

Dilay Çakıcı

İÇERİK KOMİTESİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birligi (TSPB)
Başkan 

Erhan Topaç

Hakan Elmas, CFA
Zekai Robot Danışmanlık Teknolojileri

Kurucu Genel Müdür

Hüseyin Melih Akosman
Deniz Yatırım A.Ş.

Genel Müdür ve Yönetimi Kurulu Üyesi

Kenan Ayvacı
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Sermaye Piyasaları Müdürü

Borsa İstanbul A.Ş.
Araştırma ve İş Geliştirme Müdürü

Doç. Dr. Recep Bildik Dr. Berra Doğaner
Peker GYO - Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
Bahçeşehir Üniversitesi

Öğretim Üyesi

Dr. Hakkı Öztürk Dr. Yasemin Demirdağ
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

(FODER) - Genel Sekreter

Takas İstanbul
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Ekrem Arıkan
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Pazarlama ve Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Ertunç Tümen, CFA 
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdür

Fatih Yeğenoğlu Figen Tahiroğlu Würsching
KPMG

Kurumsal İletişim Lideri

Funda Aslanoğlu
KPMG

Partner Ortak

Pragma
Yönetici Direktör

Kerim Kotan Konca Çalkıvik
İş Dünyası ve Sürdürülebilir

Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
Genel Sekreter

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Kubilay Dağlı
Tradesoft
Danışman

Kürşat Alparslan
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TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür

M. Selim Yazıcı
Fikir Silosu
Markolektif

Mehmet Emin Örge
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kurumsal Finansman, M&A,
Araştırma ve Strateji Direktörü

Mehmet Emin Zümrüt
İnfina Yazılım A.Ş.

CTO

Mert Ülkgün

Habitat Derneği
Mülteci Programı Geçim Kaynakları

Koordinatörü

Mustafa Özer
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği

(KOTEDER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Nalan Erkarakaş
Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

Yönetim Kurulu Asil Üyesi ve
Altyapı Strateji Grup Başkanı

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu
Koç Holding A.Ş.

Finans Koordinatörü

Nevin İmamoğlu İpek

KPMG - Strateji, İş Geliştirme ve
Pazarlama Bölümü

İş Geliştirme Müdürü

Özge Demirkol Mete, MBA
Citibank A.Ş.

Menkul Kıymet Hizmetleri Bölüm Başkanı

Seda Demir Güçlü
Sevent Etkinlik Yönetimi A.Ş.

Kurucu Ortak

Sema Gül
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Sezai Şaklaroğlu

EBRD
Ülke Başkan Vekili

Şule Topçu Kılıç
KT Portföy Yönetimi A.Ş.

Genel Müdür ve Yönetimi Kurulu Üyesi

Tayfun Özkan
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve

Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Tuba Ertugay Yıldız
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Sermaye Piyasası Araçları

Hizmetleri Ürün Stratejisi Direktörü

Türkü Karan

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD)

Baş Ekonomist

Dr. Zümrüt İmamoğlu

Halit Onur Salttürk
TSPB

Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü
Uzman

TSPB
Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kıdemli Uzman

Nilüfer Gevenoğlu

TSPB
Genel Sekreter Yardımcısı

O. İlker Savuran

TSPB
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Güler Aras
TSPB 

Yönetim Kurulu Üyesi

Tevfik Eraslan

TSPB
Kurumsal İletişim Müdürü

Tuğba Oğan

Finansal Kurumlar Birliği
Genel Sekreter Yardımcısı 

Vahit Altun
Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği

(KAGİDER), Genel Sekreter

Yeşim Müftüler Seviğ

TSPB
Araştırma ve İstatistik Müdürü

Ekin Fikirkoca Asena

TSPB 
Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı

Gökben Çevikcan

Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Yılmaz Arısoy
Boğaziçi Üniversitesi

Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun

TSPB
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Şule Korkmaz

TSPB
Genel Sekreter

İlkay Arıkan
TSPB

Eğitim Müdürü

Dr. Gökhan Büyükşengür
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Ceylan Anıl
TSPB

Araştırma ve İstatistik Müdürlüğü 
Uzman Yardımcısı

TSPB
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13 KASIM 2018
08.00 - 09.00 Kayıt ve İkram

Hoşgeldiniz Konuşmaları

09.00-09.30

1.
 G

Ü
N

Gerd Leonhard
Futurist, Hümanist, Yazar, Film Yapımcısı

Gerd Leonhard
Teknolojiye Karşı İnsanlık:  İnsan ile Makinenin Yaklaşan Çatışması

Prof. Dr.
Erişah Arıcan
Borsa İstanbul A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Erhan Topaç
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
Başkan

Ali Fuat
Taşkesenlioğlu
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan

Ana Konuşmacı

09.40-10.40

10.40-11.00 

Kitap İmzalama Etkinliği

SPONSORLUĞUNDA

10.40-11.10 Ara

11.10-11.30

Ana Konuşma: Yatırım Kuruluşlarının ve Yatırım Uzmanlarının Geleceği

Paul Smith, CFA
CFA Enstitüsü
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

 

11.30-12.30

Panel 1: Bana Bu Kalemi Sat!

SPONSORLUĞUNDA

Gary Baker, CFA 
CFA Enstitüsü, Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika
Yönetim Direktörü

Moderatör
Kaan Kırtay 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sağlık, Ulaştırma,
Turizm ve  Hizmetlerden
Sorumlu Kurumsal
Finansman Müdürü

Konuşmacı

Roger Barb 
Citigroup, Sermaye 
Piyasaları Başkanı

Konuşmacı
Sadık Çulcuoğlu, CFA 
Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.,
Sermaye Piyasaları
Grup Müdürü

Konuşmacı

Panel 2: Yapısal Reformlar: Sanal Gerçeklik mi, Somut Gereklilik mi?

11.30-12.30

Servet Yıldırım 
Coca-Cola İçecek A.Ş.
Kurumsal İlişkiler
Direktörü

Moderatör
Prof. Dr. Murat Ferman 
Işık Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü,
Öğretim Üyesi

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

Dr. Osman
Cevdet Akçay 
Ekonomist

Konuşmacı
Dr. Zümrüt İmamoğlu 
Türk Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği
(TÜSİAD)
Baş Ekonomist

Konuşmacı

11.30-12.30

Panel 3: Yapay Zeka 101

Cem Tutar 
Matriks Bilgi Dağıtım
Hizmetleri A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Moderatör
Prof. Dr. Cem Say 
Boğaziçi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacı

Dr. Zehra Çataltepe 
tazi.ai, Bilimsel Çalısmalardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul Teknik Ünv.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Profesör

Konuşmacı

Dr. E. Serdar Gökpınar 
Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV)
Danışman

Konuşmacı
Nicholas Anderson 
IBM
Türkiye Strateji Başkanı

Konuşmacı
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13 KASIM 2018
08.00 - 09.00 Kayıt ve İkram

Hoşgeldiniz Konuşmaları

09.00-09.30

1.
 G

Ü
N

Gerd Leonhard
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12.30-13.30

Genç Fütüristlerin Gözüyle Gelecek

Eray Yüksek 
Fütüristler Derneği
Başkan, Fütürist,
Hikaye Anlatıcı, Stratejist,
Dijital Dönüştürücü

Moderatör
Cihan Baltepe 
EatVappy
Kurucu Ortak

Konuşmacı

Hasan Can Volaka
IBM
Developer Advocate

Konuşmacı
Yağmur Alukan
Pfizer
İş Ortağı

Konuşmacı

12.30-13.30 Öğle Arası

Panel 4: Sahnenin Arkasındaki Gizli Kahramanlar: Finansal Alt Yapı Kurumları

13.30-14.30

Cahit Erdoğan 
Yapı Kredi
Bilişim Teknolojileri ve
Operasyon Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı

Moderatör
Burak Akan
Takas İstanbul
Merkezi Karşı Taraf Bölümü
Müdür

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

Günsel Topbaş 
Citibank A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı,
Citi, Menkul Kıymet
Hizmetleri Ortadoğu, 
Afrika, Türkiye,
Rusya Bölge Başkanı

Konuşmacı
Dr. Özgür Uysal
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Veri Depolama ve
Raporlama Müdürü

Konuşmacı

13.30-14.30

Panel 5: Peki Ya Sonra?

Ersin Pamuksüzer 
StartersHub
Kurucu Ortak

Moderatör
Prof. Dr. Aytül Erçil 
Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Ortak ve CEO

Konuşmacı

Fırat İşbecer 
Commencis
Kurucu Ortak & CEO

Konuşmacı

Barış Özistek 
Netmarble EMEA
Genel Müdür

Konuşmacı
Cahit Güvensoy 
Logo Ventures
Yönetici Ortak

Konuşmacı

Panel 6: Yeni Kalkınma Perspektifi: Kapsayıcı Finansman

13.30-14.30

Hülya Kurt 
ESCARUS - TSKB 
Sürdürülebilirlik
Danısmanlığı A.Ş.
Genel Müdür

Moderatör
Çiğdem İçel 
Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. (TSKB)
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

Frank Bellon 
KfW
Türkiye Ofisi Direktörü

Konuşmacı
Gökhan Kont 
International Finance
Corporation (IFC)
Avrupa ve Merkez Asya Bölge
Başkan Vekili
Finansal Kurumlar Grubu
Bölge Endüstri Başkan Vekili

Konuşmacı

Massimo d'Eufemia
Avrupa Yatırım Bankası
Türkiye Temsilcisi

Konuşmacı
Serge Snrech 
French Development Agency
Türkiye Direktörü

Konuşmacı
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Konuşmacı
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Konuşmacı
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14.45-15.45

Panel 8: Geleceğimiz İçin Kurumsal Yatırımcı Yaratmalıyız

M. Selim Yazıcı 
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür / Türkiye
Kurumsal Yatırımcı
Yöneticileri Derneği (TKYD),
Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör
Christelle Ybanez 
BNP Paribas Securities Services
Sigorta Şirketleri Pazar
Stratejisi ve Kıta Avrupası Varlık
Sahipleri İş Kolu Başkanı

Konuşmacı

İsmail Telci 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK), Fon Yönetimi  Müdürü 

Konuşmacı
İlhami Koç 
Anadolu Sigorta A.Ş.
Genel Müdür

Konuşmacı

Kemal Girginer
Siemens Türkiye
Finans Başkanı, Direktör

Konuşmacı
Tevfik Kınık 
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Kredi Analitik ve Sermaye
Piyasalarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

14.45-15.45

Panel 7: AI Yakanın Rengine Bakmaz

14.30-14.45 Ara

Tuba Ertugay Yıldız 
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu A.Ş., Genel Müdür
ve Yönetim Kurulu Üyesi

Moderatör
Ali Erhan Tamer 
OXY/AI INC.,
Kurucu Ortak & CEO

Konuşmacı

Eray Yüksek 
Fütüristler Derneği
Başkan, Fütürist,
Hikaye Anlatıcı, Stratejist,
Dijital Dönüştürücü

Konuşmacı
Ayşegül Dicle Aydın 
Heidrick & Struggles
Türkiye, Kurucu ve Yönetici
Ortak / World Economic Forum,
Stratejik Ortak / AmCham
Türkiye ABFT, Yönetim
Kurulu Üyesi

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

Uzm. Dr. Kerem Dündar 
Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları
ve Uygulamaları Merkezi
Kurucu

Konuşmacı

14.45-15.45

Panel 9: Katılım Finans: Daha İnsani Bir Gelecek!

Osman Akyüz
Türkiye Katılım
Bankaları Birliği
Genel Sekreter

Moderatör
Kemal Şahin 
Vakıf Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Özgür Obalı 
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

Konuşmacı
Ömer Emeç 
Albaraka Türk
Katılım Bankası A.Ş.
Baş Ekonomist

Konuşmacı

Tayfun Özkan 
KT Portföy Yönetimi A.Ş.
CEO

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

15.45-16.00 Ara

SPONSORLUĞUNDA

16.00-17.00

Panel 10: Bireysel Emeklilik Türkiye’nin Geleceğine Nasıl Daha Fazla Hizmet Eder?

Prof. Dr. Cem Kılıç
TOBB ETÜ, Öğretim Üyesi
Milliyet Gazetesi, Yazar
NTV, Yorumcu

Moderatör
Burak Ali Göçer 
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Genel Müdür / TSB
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Konuşmacı

Tevfik Eraslan 
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür / TSPB
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı
Taylan Türkölmez 
Allianz Hayat ve Emeklilik
ile Allianz Yaşam ve
Emeklilk Şirketleri
Genel Müdür/ Emeklilik
Gözetim Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı
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Yönetim Kurulu Üyesi
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Konuşmacı
Ömer Emeç 
Albaraka Türk
Katılım Bankası A.Ş.
Baş Ekonomist

Konuşmacı
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CEO

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

15.45-16.00 Ara

SPONSORLUĞUNDA

16.00-17.00

Panel 10: Bireysel Emeklilik Türkiye’nin Geleceğine Nasıl Daha Fazla Hizmet Eder?

Prof. Dr. Cem Kılıç
TOBB ETÜ, Öğretim Üyesi
Milliyet Gazetesi, Yazar
NTV, Yorumcu

Moderatör
Burak Ali Göçer 
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Genel Müdür / TSB
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Konuşmacı

Tevfik Eraslan 
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür / TSPB
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı
Taylan Türkölmez 
Allianz Hayat ve Emeklilik
ile Allianz Yaşam ve
Emeklilk Şirketleri
Genel Müdür/ Emeklilik
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Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı
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16.00-17.00

Panel 12: Fizik Ötesi Finans

Sinem Cantürk 
KPMG
Bilgi Sistemleri Risk
Yönetimi Bölüm Başkanı
ve Şirket Ortağı

Moderatör
Martin Skup 
Prometeia
Dijital Danışmanlık Uzmanı

Konuşmacı

Sezgin Lüle 
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kurumsal Mimari
Bölüm Müdürü

Konuşmacı
Pieter K. Zylstra,
B.A, M.Sc. 
Orange Business Services
(Middle East & Africa)
Bölge Direktörü

Konuşmacı

Panel 11: Yükselen Korumacılık Karanlık Gelecek mi?

16.00-17.00

Necmettin Kaymaz
Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi
Baş Proje Direktörü

Moderatör
Bozkurt Aran 
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV)
Çok Taraflı Ticaret Çalışmaları
Merkezi Direktörü;
Emekli Büyükelçi

Konuşmacı

Matthew James Byrza 
Büyükelçi (Emekli)

Konuşmacı
Dr. N. Pınar Artıran 
T. C. Ticaret Bakanlığı,
Bakan  Danışmanı
DTÖ Kürsüsü, Başkan / 
Uluslararası Ticaret ve Tahkim
Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Direktör / Milletlerarası
Özel Hukuk Kürsüsü,
Öğretim Üyesi /  İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Konuşmacı

Şant Manukyan
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Uluslararası Piyasalar
Hisse  Senedi ve Türev
Bölümü Müdürü 

Konuşmacı

Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding, Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Başkan

10.30-11.30 Ara

11.30-12.30

Panel 13: Dalgalı Piyasalarda Hazine Yönetimi: Finansal Riskinizi
Yönetebiliyor musunuz?

İbrahim Taşdoğan
İntegral Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Satış ve Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı

Moderatör
Alpogan Sabri Erdoğan
Borsa İstanbul A.Ş.
Ürün Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Elif Yener
Zorlu Enerji
Mali İşler Direktörü

Konuşmacı
Hüseyin Melih Akosman 
Deniz Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

M. Türkay Tatar 
Boyner Grup
İcra Kurulu Üyesi
Grup CFO

Konuşmacı
Yılmaz Arısoy 
Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

14 KASIM 2018
Ana Konuşmacı

09.30-10.30 

2.
 G

Ü
N

10.30-11.00

Faruk Eczacıbaşı
Daha Yeni Başlıyor
Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf

Kitap İmzalama Etkinliği
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Konuşmacı
Pieter K. Zylstra,
B.A, M.Sc. 
Orange Business Services
(Middle East & Africa)
Bölge Direktörü

Konuşmacı

Panel 11: Yükselen Korumacılık Karanlık Gelecek mi?

16.00-17.00

Necmettin Kaymaz
Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi
Baş Proje Direktörü

Moderatör
Bozkurt Aran 
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV)
Çok Taraflı Ticaret Çalışmaları
Merkezi Direktörü;
Emekli Büyükelçi

Konuşmacı

Matthew James Byrza 
Büyükelçi (Emekli)

Konuşmacı
Dr. N. Pınar Artıran 
T. C. Ticaret Bakanlığı,
Bakan  Danışmanı
DTÖ Kürsüsü, Başkan / 
Uluslararası Ticaret ve Tahkim
Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Direktör / Milletlerarası
Özel Hukuk Kürsüsü,
Öğretim Üyesi /  İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Konuşmacı

Şant Manukyan
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Uluslararası Piyasalar
Hisse  Senedi ve Türev
Bölümü Müdürü 

Konuşmacı

Faruk Eczacıbaşı
Eczacıbaşı Holding, Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Başkan

10.30-11.30 Ara

11.30-12.30

Panel 13: Dalgalı Piyasalarda Hazine Yönetimi: Finansal Riskinizi
Yönetebiliyor musunuz?

İbrahim Taşdoğan
İntegral Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Satış ve Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı

Moderatör
Alpogan Sabri Erdoğan
Borsa İstanbul A.Ş.
Ürün Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Elif Yener
Zorlu Enerji
Mali İşler Direktörü

Konuşmacı
Hüseyin Melih Akosman 
Deniz Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

M. Türkay Tatar 
Boyner Grup
İcra Kurulu Üyesi
Grup CFO

Konuşmacı
Yılmaz Arısoy 
Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

14 KASIM 2018
Ana Konuşmacı

09.30-10.30 

2.
 G

Ü
N

10.30-11.00

Faruk Eczacıbaşı
Daha Yeni Başlıyor
Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf

Kitap İmzalama Etkinliği
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11.30-12.30

Panel 14: Alternatif Yatırım Fonları

Murat Parmakçı 
PRM Finansal Danışmanlık
Danışman

Moderatör
Göktürk Işıkpınar 
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Yavuz Kaynar 
Avrupa Yatırım Fonu
Fon Yöneticisi

Konuşmacı

Muhammed Emin Özer 
Albaraka Portföy
Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür

Konuşmacı
Tevfik Eraslan 
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür

Konuşmacı

11.30-12.30

Panel 15: Algoritmik Alım Satım Teknolojileri

M. Ufuk Özdemir 
Borsa İstanbul A.Ş.
Bilgi Teknolojileri
Uygulama Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı

Moderatör
Aykut Sarıbıyık 
Verizekalı A.Ş.
Kurucu Ortak ve Genel Müdür

Konuşmacı

Çağlar Kamu
İş Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Sayısal Stratejiler
ve Arbitraj Müdürü

Konuşmacı

Ovadya Reyna 
Matriks Bilgi Dağıtım
Hizmetleri A.Ş.
Algoritmik İşlemler
Direktörü

Konuşmacı

Doç. Dr. Murat Özbayoğlu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB ETÜ)
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacı

12.30-13.30 Öğle Arası

Panel 16: AI Çağında Yatırımcıya “Dokunmak”

13.30-14.30

SPONSORLUĞUNDA

Y. Nejat Özek 
İnfina Yazılım
CEO

Moderatör
Harun Özkan 
Matriks Bilgi Dağıtım
Hizmetleri A.Ş.
AR-GE Direktörü

Konuşmacı

Michael Babushkin 
Devexperts
Kurucu ve Genel Müdür

Konuşmacı
Zehra Öney 
360+Media Interactive
Kurucu Ajans Başkanı

Konuşmacı

13.30-14.30

Panel 17: Yeni Nesil Girişimcilik, Finansmanı ve Akıllı Para

D. Sevdil Yıldırım 
Borsaya Kote Ortaklık
Yöneticileri Derneği
(KOTEDER)
Yönetim Kurulu Üyesi

Moderatör
A. Murat Özgen 
İş Girişim Sermayesi
Genel Müdür

Konuşmacı

Hakan Ertürk 
T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı
Mali Sektörle İlişkiler ve
Kambiyo Genel Müdürü

Konuşmacı

Muharrem Derinkök 
Insider, Kurucu Ortak
Ürün Geliştirme Direktörü

Konuşmacı

Levent Kocatürk 
V-Count, Operasyonlardan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı

Konuşmacı
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13.30-14.30

Panel 18: FinTek’e Karşı TekFin

Dr. C. Cem Önenç 
Denizbank - Özel Bankacılık
ve Yatırım Grubu
Genel Müdür Yardımcısı /
Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş.
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi

Moderatör
Dr. Hakan Bilir 
Rekabet Kurumu
Başuzman

Konuşmacı

Muhammed Bıyıklı
BELBİM Elektronik Para
ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Vahit Altun 
Finansal Kurumlar Birliği
Genel Sekreter Yardımcısı,
Finansman Sektörü

Konuşmacı

Uğur Osmanlıoğlu
Amazon Web Hizmetleri
Kurumsal Segment Lideri

Konuşmacı

14.30-14.45 Ara

14.45-15.45

Panel 19: Neden Banka Dışı Finansal Kurumlar?

Adem Duman 
Finansal Kurumlar Birliği
Başkan

Moderatör
Alper Tunga Emecan 
Deniz Faktoring
Genel Müdür

Konuşmacı

Mehmet Karakılıç 
İş Leasing
Genel Müdür

Konuşmacı

Y. Pınar Kitapçı
Koç Finansman A.Ş.
Genel Müdür

Konuşmacı

Tevfik Metin Ayışık
Gedik Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

14.45-15.45

Panel 20: Blockchain: Şehir Efsanesi mi Uygulaması Var mı?

Kürşat Alparslan 
Tradesoft
Danışman

Moderatör
Avtar Sehra 
Nivaura
CEO

Konuşmacı

Ekrem Arıkan 
Takasbank
Genel Müdür Yardımcısı
Bilgi Teknolojileri

Konuşmacı

Sevilay Kurt 
IBM Türk
Ülke Teknoloji Lideri

Konuşmacı

Kadir Kurtuluş 
Proofstack, Kurucu Ortak /
Avrasya  Blockchain ve Dijital
Para Araştırmaları Derneği,
Başkan

Konuşmacı

15.45-16.00 Ara

14.45-15.45

Panel 21: Değişen Dünyaya Ayak Uyduran Yönetim Kurulları

Ali Aydın Pandır 
Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği
Başkan

Moderatör
Prof. Dr. Çağlar Manavgat 
Bilkent Üniversitesi
Öğretim Üyesi 

Konuşmacı

Duygu Yılmaz 
Sütaş Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Ümit İhsan Yayla 
Bosch Fren Sistemleri
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı

Humphry Hatton 
Deloitte Türkiye
CEO

Konuşmacı
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SPONSORLUĞUNDA

16.00-17.00

Panel 22: Jedi’ın Dönüşü: Halka Açılmalar Çağı Başlıyor

Derin Altan
GKC Partners
Ortak

Moderatör
Burcu Öztürk 
Medical Park and
Liv Hastaneler Grubu
CFO

Konuşmacı

Dr. Korkmaz
Enes Ergun 
Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı

Mustafa Bağrıaçık 
J.P. Morgan
Türkiye Genel Müdürü

KONUŞMACI

Mete Gorbon 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Piyasası İşlemlerinden
Sorumlu Kurumsal Finansman
Müdürü

Konuşmacı

Zeynep Yenel 
Goldman Sachs
Yönetim Direktörü

KONUŞMACI

SPONSORLUĞUNDA

16.00-17.00

Panel 23: Dijital Varlıklar ve Fırsatlar

Bora Oruç 
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan Yardımcısı

Moderatör
C. Özgür Güneri 
BtcTurk
Genel Müdür

Konuşmacı

Tolga Ulutaş 
Akbank T.A.Ş.
Direkt Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı

Konuşmacı
Volkan Akı
Dünya Gazetesi
Gazeteci

Konuşmacı

SPONSORLUĞUNDA

17.15-18.15

Panel 25: Sermaye Piyasasının Geleceği

Ümit Leblebici 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Genel Müdür

Moderatör
Ali Fuat Taşkesenlioğlu 
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkan

Konuşmacı

Arda Ermut 
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi
Başkan

Konuşmacı

Murat Çetinkaya 
Borsa İstanbul A.Ş.
Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi /
Takasbank,
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

Zafer Sönmez 
Türkiye Varlık Fonu
Genel Müdür

Konuşmacı

Erhan Topaç 
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
Başkan

Konuşmacı

17.00-17.15 Ara

SPONSORLUĞUNDA

16.00-17.00

Panel 24: Müşteriyi Tanıma Kuralı: Dünya Nerede?

Ali İhsan Güngör 
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık FaaliyetleriDairesi
Daire Başkanı

Moderatör
Gökhan Seçkin
Kimlic Blockchain
Kurucu Ortak & CEO

Konuşmacı

Mehmet Hakan Dursun
Mali Suçları
Araştırma Kurulu
Daire Başkanı

Konuşmacı
Murat Güler
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacı
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18.15-18.30 Ara

18.30-19.30

Panel 26: Sporun Geleceği Aydınlık mı?

Ebru Baki
Habertürk TV
Program Sunucusu,
Ekonomist

Moderatör
Ersin Düzen
TRT
Spor Spikeri

Konuşmacı

Ali Koç 
Fenerbahce Spor Kulubü
Başkan

Konuşmacı
Fikret Orman 
Beşiktaş JK
Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacı

11.30-12.30

Eğitim 2: Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitmen 
Üzeyir Doğan
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Müdürü

11.30-12.30

Eğitim 3: Türkiye Sermaye Piyasaları ve Elektronik Trading: Dün, Bugün ve Yarın

Eğitmen 
Mehmet Ömer Çorluhan
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Elektronik Trading Bölüm Müdürü

11.30-12.30

Eğitim 1:Katılım Bankalarında Hazine Ürünleri ve Sermaye Piyasası
Uygulamaları

Eğitmen 
Kenan Dede
Takas İstanbul
İç Kontrol ve Uyum Birimi Yöneticisi

13.30-14.30

Eğitim 4: Keşke Varant Alsaydım!

Eğitmenler
Serhat Devecioğlu, CFA
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürü

Emre Ünver
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine ve Portföy Yönetimi Uzmanı

13.30-14.30

Eğitim 6: Robot Yatırımın Yükselişi

Eğitmen
Mehmet Akif Yildiztekin
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Algoritmik İşlemler Yatırım Danışmanı

13.30-14.30

Eğitim 5: Yurt Dışı Piyasalarda Nasıl İşlem Yapılır?
Amazon, Google, Facebook, Tesla vb. Şirketlerin Hissesi Nasıl Alınır?

Eğitmen 
Ercan Göçmen
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eğitim Müdürü

EĞİTİMLER
13 KASIM 2018
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Eğitim 2: Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitmen 
Üzeyir Doğan
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Müdürü

11.30-12.30

Eğitim 3: Türkiye Sermaye Piyasaları ve Elektronik Trading: Dün, Bugün ve Yarın

Eğitmen 
Mehmet Ömer Çorluhan
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Elektronik Trading Bölüm Müdürü

11.30-12.30

Eğitim 1:Katılım Bankalarında Hazine Ürünleri ve Sermaye Piyasası
Uygulamaları

Eğitmen 
Kenan Dede
Takas İstanbul
İç Kontrol ve Uyum Birimi Yöneticisi

13.30-14.30

Eğitim 4: Keşke Varant Alsaydım!

Eğitmenler
Serhat Devecioğlu, CFA
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürü

Emre Ünver
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine ve Portföy Yönetimi Uzmanı

13.30-14.30

Eğitim 6: Robot Yatırımın Yükselişi

Eğitmen
Mehmet Akif Yildiztekin
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Algoritmik İşlemler Yatırım Danışmanı

13.30-14.30

Eğitim 5: Yurt Dışı Piyasalarda Nasıl İşlem Yapılır?
Amazon, Google, Facebook, Tesla vb. Şirketlerin Hissesi Nasıl Alınır?

Eğitmen 
Ercan Göçmen
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eğitim Müdürü
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Eğitmen 
Fırat Gürler
Devexperts
Genel Müdür

Eğitmenler 
Laura Sizemore
White & Case - Ortak

Ceren Şen
GKC Partners - Avukat

Derin Altan
GKC Partners - Ortak

14.45-15.45

Eğitim 7: Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Geleceğini Çizmek:
3 Yaratıcı İşlem İncelemesi

14.45-17.00

Eğitim 8: TEB Aile Akademisi
Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi / Blockchain ve Kodlama

Eğitmen 
Ali Sermet Taşdöğen
Dijitalpara Teknoloji A.Ş.
Kurucu Başkanı

14.45-15.45

Eğitim 9: ITCH Verisi ile Nasıl İşlem Yapılır?

Eğitmen 
Albert Krespin
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür

16.00-17.00

Eğitim 10: BİST'te Yeni Nesil Yatırım Araçları: Sertifikalar

Eğitmenler 
Attila Köksal, CFA
FODER, Başkan Yardımcısı
ÜNLÜ & Co, Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Yasemin Demirdağ
FODER
Genel Sekreter

16.00-17.00

Eğitim 11: Parasını Yöneten Hayatını Yönetir

Eğitmen
Dilan Pamir
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
Kurumsal Finansman Grup Yoneticisi

11.30-12.30

Eğitim 12: Sermaye Piyasalarında Yeni Yönelimler

Eğitmen 
Doç. Dr. Engin Kurun
Piri Reis Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Eğitmen
Tuncay Turşucu
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Direktörü

11.30-12.30

Eğitim 13: Borsa’da Geleceğe Yatırım

Eğitmen
Onur Akkaynak
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
Direktör

11.30-12.30

Eğitim 14: Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım:
Gelişimi, Trendler ve Piyasa Aktörleri Üzerine Etkileri

13.30-14.30

Eğitim 15: Varantlarla Risk Yönetimi ve Yatırım

Eğitmen
Belgin Maviş
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Direktör

13.30-14.30

Eğitim 16: Hisse Senedi Yatırımcıları Nasıl Bir Strateji İzlemeli?

Eğitmen
Seda Yalçınkaya
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma Uzmanı

13.30-14.30

Eğitim 17: Küçük Yatırımcılar İçin Teknik Analiz

EĞİTİMLER
14 KASIM 2018
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Eğitmenler
Yasin Atikler
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Satış Bölüm Müdürü

Musa Ufuk Özdoğan
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Yatırım İşlem Merkezi Yatırım Danışmanı

16.00-17.00

Eğitim 21: Yurtdışı Piyasalar

Eğitmen 
İlke Takımoğlu Homriş, CFA
CFA Society of İstanbul
Direktör

14.45-15.45

Eğitim 20: Finans Dünyası İçin Global Pasaport,
CFA Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Eğitmen
Murad Özsert
FOREKS Bilgi İletişim Hiz. A.Ş.
Yazılım Geliştirme Takım Lideri

16.00-17.00

Eğitim 22: Finans’ta Bulut Bilişim Yolculuğu

Eğitmenler
Haluk Özek
İnfina Yazılım A.Ş.
Ürün Yönetici Yardımcısı

Ömer Akif Dede
İnfina Yazılım A.Ş.
Ürün Yönetici Yardımcısı

16.00-17.00

Eğitim 23: Yeni Nesil Varlık Yönetimi: Robo Danışmanlar

Eğitmen
Duygu Özer
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Hazine Pazarlama ve Satış Müdürü

14.45-15.45

Eğitim 18: Kur Riskinden Korunma Stratejileri

Eğitmen
Coşan Yeğenoğlu
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı

14.45-15.45

Eğitim 19: Türev Araçlar ile Kur Riski Yönetimi
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GERD LEONHARD:
Günaydın. Sermaye Piyasaları Birliğine ve bu kongreye beni davet ettikleri için organizasyona teşekkür et-
mek istiyorum. 

Evet, gelecek. Zannediyorum gelecek bizim düşündüğümüzden çok daha iyi olacak. Bununla başlamak 
istiyorum. Bugünlerde insanlarla konuştuğum zaman “gelecek hiç de parlak görünmüyor” diyorlar. Her-
halde kötü diyoruz değil mi? Zannediyorum gelecek bence güzel olacak. Aslında gelecek bizim düşündüğü-
müzden daha iyi olacak. Niye olduğunu anlatayım size. Eğer doğru şeyi yaparsak iyi olacak. 

Aslında ben bir fütürist, bir gelecek bilimci olarak bunu yapıyorum, siz de bunu yapabilirsiniz. Ben gözlemli-
yorum: benim işim açıkçası çoğunlukla tahminle ilgili, daha çok gözlem gerekiyor. Aslında müziğin geleceği 
üzerine bir kitap yazmıştım. Eskiden prodüktör olarak müzik işinde çalışıyordum. David Bowie’yle de vakit 
geçirdim ve gelecek hakkında konuştum. David Bowie “geleceğin yaklaşmasına kulak verirsen, onun için 
hazır olursun, gelecek o bekleyenlere aittir” demişti. 

Yeni kitabım Türkiye’de Türkçe olarak yeni çıktı. Panelden sonra bir kitap imzalama oturumu da olacak. 

ANA KONUŞMACI: GERD LEONHARD
13 Kasım 2018

SPONSORLUĞUNDA
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Bir de yapay zekâ hakkında bir film yaptım. Filmin adı “we need to talk about AI”. İsterseniz Youtube’da 
seyredebilirsiniz. 

İlk önce şunu söylememiz lazım: O kadar farklı bir gelecek bizi bekliyor ki bizim bildiğimizden çok farklı bir 
gelecek olacak. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaşanacak olan değişiklikler son 300 yılda yaşanan değişik-
likten daha fazla olacak. Sanayi devrimi, İkinci Dünya Savaşı, internet dünyayı değiştirdi ama teknoloji şimdi 
bizi, insanları değiştirecek. Teknoloji zaten cep telefonlarımızla bizi çoktan değiştirdi. Artık cep telefonları 
ikinci beynimiz gibi. Bilgi saklamak için cep telefonlarımızı kullanıyoruz. Bilgiyi artık burada sanal gerçeklik 
olarak göreceğiz. Dijital parayı, sürücüsüz araçları, kuantum bilgisayarları kullanacağız. Önümüzdeki 30 
yılda her şey değişecek. 

Ayrıca önümüzdeki 30 yıl içerisinde yepyeni bir yenilenebilir enerji çağına gireceğiz ve petrol çağı bitecek. 
Artık petrol insanların hayatında o kadar büyük önem taşımayacak. Bu siyaseti değiştirecek, sağlığı, ekono-
miyi değiştirecek ve bambaşka bir gelecek bizi bekliyor olacak. Artık bilim kurgu, bilim gerçek olacak. Tabi 
ki bütün bilimkurgu unsurları bilimsel gerçeğe dönüşmeyecek ama robotları ele alalım. Robotlar bir tür 
normale dönüşecekler. Öyle ki size örnek vereyim: Artık robotlar sizin için bahçe işlerinizi yapacak, 3 bo-
yutlu yazıcıları kullanacak, size fast-food getirecek. Robotlar marketlerdeki raflarda boşlukları anlayacak 
ve dolduracak. Yaşlılara yardım edecek. Robotlar dişinize dental implant yerleştiriyor, dolgunuzu yapıyor. 
Birkaç hafta önce Japonya’da bir makine bir doktora gerek duymadan bir başka insana dolgu yerleş-
tirdi. Korkutucu değil mi? Ben kendim denemem ama ilginç geliyor tabi. Böyle bir gelecek bizi bekliyor. 
Yapacağımız şey aslında her zamankinden daha hızlı bir şekilde bize doğru gelen bir geleceğe gitmek. 

Sizin çocuklarınızın çocukları araba kullanmayı öğrenmek zorunda kalmayacaklar çünkü arabayla konuşa-
caklar, çünkü araba kullanmaları gerekmeyecek, araba onları istedikleri yere götürecek. Ve şeker hastalığı, 
diyabet yaşanmayacak çünkü teknoloji buna izin vermeyecek. Hatta 30 sene içerisinde kanser bile orta-
dan kalkacak. Kanseri iyileştirmeyecek çünkü kanseri engellemiş olacağız. O yüzden artık dikiz aynasına 
bakmanın, geçmişe bir bakış atmanın zamanı geçti. Artık geleceğe bakalım. Şimdiye bakıyoruz, geçmişe 
bakıyoruz ama artık geleceğe bakmayı da öğrenmemiz gerekiyor. 

Sürücüsüz araçları gördünüz mü? Tesla. Tam olarak sürücüsüz değil, yine orada oturmanız lazım. Tama-
men kendi kendine araç kullanması için zaman geçmesi gerekecek. Bu da Palo Alto Kaliforniya’da Google 
firmasının yapmış olduğu Weibo Car. Weibo aracı bu. Siz arkada oturuyorsunuz. Sürücü koltuğunda otur-
muyorsunuz. Weibo ya da Tesla araçları İstanbul’da tabi kullanması imkânsız araçlar. Tahmin edebiliyor 
musunuz? Bunu yapmadan önce aslında 20 metre ancak gidersiniz, sonra bir yere çarparsınız. Ama sürü-
cüsüz araçlar ya da yardımlı araçlar diyelim 20 yıl içerisinde gerçekleşecekler. Bir de Alman araç firması 
var. Aslında araç satmıyorlar, mobilite, hareketlilik satıyorlar. 

Peki bankacılığın geleceğinde bizi neler bekliyor? Alibaba gibi firmalar ne yapıyor şimdi? Bankacılık işlem-
lerinde tasarruf hesabı açman, mevduat hesabı açman gerekmiyor. Yani bambaşka bir dünyaya bakıyo-
ruz. Aslında her zamanki gibi ticaret yapmak, iş yapmak bitti. Cenazesi kalktı. Araba endüstrisinde, otomotiv 
endüstrisinde artık hareketlilik var. Film endüstrisinde de internet var artık. Bankacılıkla ilgili her şey za-
ten dijital ürüne dönüştü, dönüşecek. 

Size otomotiv endüstrisinden birkaç tane örnek vereyim. Sürücüsüz araç satışı patladı. Bu bambaşka bir 
ticaret alanına, bambaşka bir sektöre dönecek. Kendi kendini süren araçlar Amerika’da inanılmaz ilerliyor. 

PANELLER
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Toyota ve Volvo zaten artık benzinle çalışan araç üretmeyeceklerini çoktan açıkladılar. 5 yıl içinde artık ben-
zinli araç üretilmeyecek demek. Türkiye’de bir üreticisiniz ve transmisyon ya da amortisör için yedek parça 
üretiyorsunuz. Herhangi bir araç içerisinde motorla bağlantı arasındaki araçlara artık gerek kalmayacak 
çünkü yakıt gerekmeyecek. Başka enerjiler, başka yakıtlar kullanılacak. Ama geri kalanı yazılım olacak. 
Bütün dünyadaki tüketiciler, teknoloji firmalarından araba almaya istekliler mi diye soru sorulduğunda, 
istekli olduklarını söylemişler. Tesla, Amerika’da lüks araçlar arasında Mercedes ve BMW toplamından 
daha fazla araç satıyor. Şimdi dönüşümden bahsedeceksek eğer, büyük bir değişme, öyle değil mi?

Peki bankacılıkta neler olacak? Bankacılık aslında bir sonraki dalga. Aslında sigorta, sağlık bakım hizmet-
leri, bankacılık, hepsi birden toptan değişecek. Şimdi mali işlerle bankacılıkla ilgili geleceğe bakmak isti-
yorsanız müzik sektörüne bakmanız yeterli. Aslında bir sonraki adımı nasıl atacağımızı o yüzden konuşalım. 
Çünkü öyle bir geleceğe bakıyoruz ki bu 10 katı oranında değişim yaşayacak. Matt Cowe bir öncekinden iki 
katı daha iyi teknoloji yarı fiyata satılır diyor. O fiyat politikası değişti. Artık biz katbekat, 10 kat, üsler üze-
rinden artışın çağını yaşıyoruz. Yani 15 sene bu olmadı ama şimdi artık hemen önümüzde. Güneş enerjisi 
dedik, olmadı ama artık oluyor ama.

Kuantum bilgisayarlardan 40 senedir bahsediyoruz. Birkaç sene içinde herkesin evinde olacak. Aslında her 
şey bu hız kazanma noktasında. Bir saniye düşünelim, burada birkaç adım attığınız zaman, 4, 8, 16, 32 dedik, 
30 sene içerisinde ne olacak? 1 milyara ulaşacak. Yani değişim sizin fark ettiğinizden daha hızlı gerçekleşe-
cek. İstatistiklere bakalım. Teknolojinin aslında uyum sağlanması ne kadar zaman alıyor? Facebook 3 sene 
içerisinde almış başını gitmiş ve 1 milyar kullanıcıya ulaşmış. Bilişim neredeyse ücretsiz gelecek diyorlardı 
değil mi? 5 sene içerisinde bu sunum için kullanacağım bilgisayar şu anki makinemin milyon katı gücü 
sahip olacak ve yarı fiyatına satılacak diye düşünüyorum. Veriye etkisi nasıl olacak? E-ticaret patlayacak. 
Makineler öğrenecek. markineler artık dili anlıyor. Bunu 50 sene denedik, olmadı ama artık olma vakti geldi 
çattı. Makineler kısa bir süre içerisinde İngilizceden başka bir şeye gerek olmadan sizin ne dediğinizi şıp diye 
anlayacaklar. Makineler gerçek bir diyalog kurabileceksiniz. Yani hem ilginç hem de korkutucu değil mi? 

Koltukta oturup bankacılık işlemlerini yapacaksınız. Ne haber banka, gel portföyümü değiştirelim diyecek-
siniz. Biraz yavaş olacak, zaman alacak ama oluyor işte. Şu an o vakit geldi çattı. Şunu söylemeye çalışıyo-
ruz, bankacılık alanındaysanız bu akvaryumdan artık sıçramanız lazım. Ama David Bowie’nin de söylediği 
gibi teknolojiyi anlamamız lazım, geleceğe kulak vermemiz lazım. Mali sektörü değiştirecek 8 unsurdan 
7’si büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, kuantum bilgisayar işlemleri, blockchain, 
blok zincir ve tabi ki sanal gerçeklik. Hepsi aynı anda olup bitiyor değil mi? Teknolojiyle bazı şeyleri hallede-
biliyorsam, yani blockchain’le aslında işlemleri yapabiliyorsam, kendi portföyümü yönetimim için sanal bir 
görüntü elde edebilirim ve süper insan gibi gezebilirim değil mi? 

Geçen gün zaten ilk sanal gerçeklik cihazını denedim. Banka hesabıma ulaşıp Tom Cruise’un Azınlık Rapo-
ru filmindeki gibi ekrandan hesaplarıma ulaşıp oradan oraya para aktarmaya çalıştım. Verinin yeni petrol 
kaynağı zaten duymuşsunuzdur. Petrole yatırım yaptıysanız paranızı bir an önce çekin ve veriye yatırın. 
Çünkü hepimizin bildiği gibi büyük bir değişim olacak ama artık petrole 10-15-20 sene sonra hiç ihtiyacımız 
kalmayacak. Zaten veri bu işin kralı. Dünyadaki en başarılı firmalar ne yapıyor? Onlar petrol firmaları mı, 
benzin firmaları mı, doğalgaz firmaları mı, bankacılar mı? Hayır. Artık veri firmaları dünyanın ilk 20 firması 
arasında yer alıyor. Sosyal medya, teknoloji, veri firmaları, Google, Facebook, Alibaba. Hepsi aslında gele-
ceğin rekabetini oluşturan firmalar. Bunu yaparken yapay zekâ da yeni elektrik olacak. Elektrik yerine 
geçecek, yeni güç kaynağı olacak. 
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Akıllı kentler, akıllı trafik, akıllı çiftçilik, akıllı ziraat, akıllı lojistik, akıllı blockchain, akıllı bankacılık, hatta akıllı 
devlet olabilir mi? Elbette kendi kendini tersimleyen oksimoron gibi gelecek ama tüm bu gelişimler aslında 
dünyayı değiştirecek. Bu ilk 20 firmaya bakalım: Türk firması var mı hiç aralarında ya da Alman firması 
var mı? Hepsinin değeri Fransa’nın gayrisafi milli hasılasından daha fazla. Buradaki ilk dört firma bir araya 
gelse Fransa’yı satın alır. Değerleri bir sene içinde üç kat artmış. Bunlar dünyanın en büyük firmaları. Yapay 
zekâ rakamları rakamlar çarpıcı. Yapay zekâ kullananları 15,7 trilyon dolarlık bir kazanç beklenmekte.

Nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 Türkiye için muhteşem bir fırsat. Gelecekte çok büyük bir değişim ola-
cak. İlginç olan kısım da Türkiye’nin aslında araştırma geliştirmeye ne kadar para harcadığı. Güney Kore 
bu işin lideri konumda, Japonya, Almanya, Amerika. Türkiye’de %1 oranında araştırma geliştirmeye 
para harcıyor. Söylemeye gerek yok. Biraz daha ileri gitmek istiyorsanız biraz daha para harcamanız 
gerekmiyor mu? Aksi takdirde yukarıya çıkamayacaksınız değil mi?

Şimdi size kısa bir film göstermek istiyorum. Konunun başlığı, sizden iyi hisse senedi alışverişi yapan ro-
botla tanışmak ister misiniz? Teknoloji o kadar ilerledi ki artık bilgisayarlar kendi kendilerine kodlama 
yapabiliyor. Makine öğrenimi yapan algoritmalar aslında kazançları analiz edebilir ve merkez bankalarının 
ifadelerini, açıklamalarını okuyabilir ve ona göre işlem yapabilir. Otomasyon aslında bizim yerimizi almaya-
cak. Henüz panik olmaya gerek yok. Mali firmalar sadece bu makine öğrenim sürecini yeni başlattılar ve üst 
düzey yöneticiler toplam çalışan insan sayısının değişmeyeceğini söylüyor. Ve çoğu kişi sanal gerçeklikten 
bahsediyor. Bu bize işlerimizi nasıl yapacağımızı gösterecek. Ancak otomasyon zaten istihdamın azalma-
sına neden oldu. Fabrikalarda otomasyon her yerde. Arabalarda da öyle, otomasyon her yerde. Uçaklarda 
da görüyorsunuz, acaba bizim yerimizi robotlar mı alacak, robotlar bize bitki gibi mi davranacaklar? Ya da 
orada olalım olmayalım, makineler bizi umursamayacak mı?

Şimdi biraz da yapay zekâdan bahsedelim. Aslında kelimenin kendisi bile güzel bir kelime değil aslında değil 
mi? Çünkü bu makineler aslında bizim gibi zeki değiller. İnsan zekâsı tanımı zor bir konsept. Kitap imzalama 
etkinliğinde bir başka kişiyi tanımam benim bir saniyemi alacak. Sizin tehdit mi yakınlık kurmak istediğinizi 
mi, sizin bir şey söylemenize gerek kalmadan ne yapmak istediğinizi anlayabilirim. Yani USB drive’ı bana 
yüklemeniz gerekmeyecek; benim kişiliğim bu, özelliklerim bu demenize gerek yok. Bizim milyonlarca bil-
giyi işleyebileceğimiz çok büyük bir zekâ kullanma becerimiz var. Makinelerin bunu yapmaları çok zaman 
alacak diye düşünüyorum. Makineler insanlar gibi olamazlar diyorum. IBM’de buna bilişsel bilgisayar deni-
yor. Bilişsel deyince ben beynimizi düşünüyorum. Çok ilginç bir kelime. Ama bu makineler bizim beynimize 
asla benzemezler çünkü düşünemezler. Bu makineler düşünemez. Ama yine de sınırsız bir işleme kapasi-
tesine sahipler. Ama bu makinelerin insan olabileceği anlamına mı geliyor?

Şimdi size Garanti Bankası’ndan Didem Dinçer Başar’ın söylediği bir şeyi söylemek istiyorum. Büyük veri 
ve yapay zekâ bankacılığın doğasını değiştirecek çünkü kendi kendini geliştiren ve daime öğrenen bir yapıya 
doğru ilerliyoruz ve tüm süreçler artık kendi aralarında gerçek zamanlı iletişime geçebiliyorlar diyor. Yani 
korkmadan önce makinelerin öğrenmesi ve konuşması bizim öğrenmemizle konuşmamızdan bambaşka 
bir şey. Ve bu fark da aslında 30-40 belki 100 sene boyunca değişmeden kalacak. Bambaşka bir öğrenme-
den bahsediyoruz. Makine öğreniminin, makinelerin öğrenme sürecinin geleceğine bakalım. Yani bilgisa-
yarlar kısa bir süre içerisinde kendi kendini programlayabilecek hale gelecek. Bilgisayardan son 5 haftadaki 
tüm mali işlemlerin nasıl yapıldığını kontrol etmesini isterseniz hiç aklınıza gelmeyen dizgeleri, görüntüleri, 
örüntüleri sizin yerinize hesaplayabilir. Aslında trafik sisteminin makine öğrenimiyle takip edilmesi ve yü-
rütülmesine imkân verebileceksiniz. Los Angeles tüm trafik ışıklarını internete bağladı ve her gün makine 
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hangi trafik ışığının kırmızıda kalması, hangisinin yeşil olması gerektiğini gerçek zamanlı olarak tahmin 
edebiliyor. İnsanlar bunu yapamazlar ki yapamadılar zaten. Peki Airbnb şimdiye kadar büyümesini nasıl 
geliştirdi? Tamam daha çok insan işe aldılar ama ağırlıklı olarak teknolojiyi kullanmaya başladılar. Kul-
landıkları teknolojiyle sizin evinizin değerini o hesaplıyor. Yapay zekâ hava kalitesi, trafik, emlak fiyatları, 
sosyal medya gibi 100 milyon veriyi işleyerek ne kadar ücret isteyebileceğinizi hesaplıyor ve otomatik 
olarak bunu sizin önünüze sunuyor. Bu hız sayesinde aslında dairenizi 14 dakika gibi bir süre içerisinde 
değerlendirip kiraya verebiliyorsunuz. Çünkü bunu sizin için yapıyor. 

Sophie adında bir robot var. Aslında kısa bir süre önce Suudi Arabistan’ın vatandaşı oldu. Sophie’nin ben-
zersiz bir insan deneyimine sahip bir robot olduğunu söyleyebiliriz. İnsan gibi davranıyor. Sophie Çin’deki 
Heiser Robotics tarafından üretildi. Sophie artık ünlü biri oldu. Televizyon şovlarına çıktı ve Suudi Arabistan 
kendisine vatandaşlık verdi. Dünyanın ilk yapay zekâlı robot televizyon sunucusu birkaç gün önce Kore’de 
yayın yaptı ve şimdi televizyonda haberleri sunuyor. Bunun ne kadar gerçek olduğunu düşündünüz? İnsan 
gibi bir robot yapabilir miyiz? Elbette bu güzel bir pazarlama yöntemi ama gerçek şu ki bu cihazların çoğu 
aslında çok güzel bir şekilde yapılmış süslü püslü metinleri okuyorlar. Bu haber sunucusuyla gerçek za-
manlı olarak konuşursanız sizi çok etkileyeceğini zannetmiyorum. 

Hollywood’un yapmış olduğu tüm bu filmleri gördünüz. Space Odyssey, Uzay Yolculuğu, yani bilgisayar, mü-
rettebatın artık mekik içinde olmaması gerektiğini düşünen, düşünebilen makineler. Şimdi yapay zekâ hak-
kında düşünecek olursak, bütün bu filmleri unutmanız lazım. Çünkü Hollywood filmleri bizim endişelerimi 
beslemek için tasarlanmış. Yapay zekâ ile ilgili yapılan çalışmalarda, bankacılık ve mali hizmetler ilk sırada 
yer alıyor. Yüksek teknoloji ve telekomünikasyon hemen arkadan geliyor. Ben aslında zekâdan bahseder-
ken bu makineleri söylemiyorum. Teknoloji aslında muhteşem şeyler yapabiliyor. Ama teknoloji muhteşem 
şeyler yapmak istemiyor. Teknoloji bir şey istemez ki, teknoloji bir araç. İsteği ve amacı yok. Teknolojilerin 
bir arzusu olmaz. Biz onlara bu arzuyu tanıtmadığımız sürece olmaz. Güvenlik ihlallerini teşhis ediyorlar, 
önlüyorlar, aslında otomasyon yapıyorlar. Teknoloji bunu yapıyor. Yani teknoloji bizim yerimize geçmeye-
cek. Bizim yaratıcı sürecimizi elimizden alamaz. Rutin işleri elimizden alacak. Ve bu bizim de alışmamız 
gereken bir şey aslında. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde makineler aslında insan idraki gerektirmeyen bü-
tün işleri devralacak. Şimdi buradaki önümüzdeki yapay zekâ manzarasına bir göz atalım. Bizim bugün 
elimizdeki bilgisayar aslında yapay zekâ, yani AI değil. Bize intelligent assistance yapıyor, yani zekâya 
yardım ediyor. Aslında yapay zekâ demekten vazgeçelim. Biz buna akıllı bilgisayar diyelim. İnsan gibi zeki 
değiller. Elbette IA, yani zekâ yardımı her yerde olacak. Aslında otomasyon, perakendenin otomasyonu, ro-
botların tavsiye vermesi, yolsuzlukların tespiti, kara para aklamanın önüne geçilmesi, uyum takibi gibi şey-
leri yapabilir. Şuraya bakmamız lazım aslında: genel olarak zeki olan bir makine yapmamalıyız. Yani yapay 
genel zekâ üretmemeliyiz. Aslında bunun nasıl önüne geçebileceğimiz bir ahlaki sorun. Tabi ki Rusya, Çin ve 
Amerika bunun için uğraşıyor. Aslında bunu nasıl yapacağımıza bakmamız önem taşıyor.

Şimdi biraz da bankacılık ve mali hizmetlerin teknolojiyle yakınsamasından bahsetmek istiyorum. Aslında 
her toplumun sektörü bu teknolojiyle bir araya geliyor. Otomotiv sektörünün, ulaşımın geleceğinde teknoloji 
var. Bankacılık ve sigorta da teknolojiyle hızlanacak. Teknoloji işine girerseniz bu kendi alanınızda tabi ki 
ilerleme sağlayacaksınız. Dijital para, blockchain, kredi kartlarının sonu, bundan da bahsedeceğim. Aslında 
mali firmalar teknoloji firmalarının en önemli rakipleri olduğunu söylüyor. Pek çok banka aslında teknoloji 
firmasına dönüşüyor. Bankalar gelecekte bankacılık lisansı olan teknoloji firması olmayı düşünüyor. 
Elbette teknoloji firmaları da biz teknoloji firmasıyız ama bankacılık lisansımız da olacak diyecekler. 
Aynı şey. Bir araya gelecekler, yakınlaşacaklar. Yani hiper işbirliği hızlı bağlantı, start-up’larla çalışmak, 
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finteke bakmak, AR-GE’ye daha fazla yatırım yapmak sizin geleceğinizi oluşturacak. Bill Gates 10 sene 
önce dünyanın bankacılığa ihtiyacı var ama bankalara ihtiyacı yok demişti. Yani bence bankalara ihtiyaç 
var. Katılmıyorum kendisine ama gelecekte bambaşka düşünebiliriz. Daha az değere sahip olacakları an-
lamına gelmiyor ama bankalarla ilgili değişim inanılmaz. 21 yaşındaki her Alman çocuk bir banka hesabı 
açmak isterse, normal bankaya gitmiyor. Mobil cihazlarına gidiyorlar ve böyle şeyleri kullanıyor. Google’ın 
krediler için bir arama motoru var. Farklı kredileri karşılaştırabiliyorlar. Google otomatik olarak sizin için 
bütün bankalara krediniz için bir teklifte bulunmasını sağlıyor. Bunun taktığınız saatte, Amazon Alexa’da 
mümkün olduğunu düşünün.

Başka bir hususa daha değinmek istiyorum. Geçmişte bilgisayar kullandığımız zaman gidip kocaman ku-
tuları açmamız, çalıştırmamız, bazı şeyleri yazmamız gerekirdi. Gelecekte ise bilgisayarlarla çalışmak ko-
nuşmak demek olacak. Yani doğal bir arayüze sahip olacak. Google Home, Alexa, hepsi var zaten. İstediğiniz 
dilde istediğiniz zaman bilgisayarlarla konuşarak iletişim kurabileceksiniz. Makinelerle sanki arkadaşımız 
gibi çat diye konuşacağız. Bu çok kafa karıştırıcı olacak tabi ki. Bir örnek vereyim. Alexa ışıkları kapat. Alexa 
iyi ki doğdun şarkısını çal. Sanki hizmetçinizmiş gibi kutuya konuşabiliyorsunuz ve bankacılıkta da bunu 
yapabiliyorsunuz. Amazon zaten bankacılık işine girmiş durumda. Amazon kullanacaksanız orada ücretsiz 
bir banka hesabınız var. Dijital hesap açıyor. Her şeyden önce sanal kişisel asistanlar, otomasyonlu veri ana-
lizleri, otomatik iletişim, otomasyonlu verimlilik ve yapay zekânın aslında rekabeti sizinle, insanlarla değil, 
diğer firmalarla. 

Teknolojide neyin mümkün olduğuna dair yine çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Google’ın Duplex 
adlı yeni bir ürünü var. Google Duplex aslında insanları sizin yerinize arıyor. Henüz halka açılmadı. Küçük 
şirketlerin %60’nını aslında online sisteme sahip olmadığını biliyoruz. Biz yapay zekânın bu soruna yardım 
edebileceğini düşünüyoruz. Şimdi örneğe gidelim. Diyelim ki Google’dan sizin yerinize salı günü 10 ile öğ-
len arası bir randevu almasını istediniz. Google asistanı aslında gerçekten bir kuaförü arayıp sizin yerinize 
randevu alıyor. Makine gerçek bir kişiyle konuşuyor. Bu odada da müşteri hizmetleri işi yapan var mı? Bu 
işe yararsa işiniz bitti. Yani Türkçe olarak işlemesi zaman alabilir. İngilizce gibi tam olarak ilerlemeyebilir 
çünkü semantik lazım, bilişmek lazım, hesaplama lazım. 20 milyon kişi bu müşteri merkezlerini arıyor. Ha-
valimanında herhangi bir sorun olduğu, bir biletin değişmesi gerektiği zaman sanal asistanları arayacağız 
ve bilet 10 dakikada değişecek. Varlık yönetimi, portföy yönetimi, müşteri ilişkileri, istediğiniz her şey için 
birkaç yıl içerisinde bu elinizde hazır olacak. Çok büyük teknolojik gelişmeler bizi bekliyor ve bu bizi aslında 
önümüzde ilerliyor. 

Başka önemli bir konudan daha bahsedelim. İnsanlar ve makinelerden bahsetmek istiyorum. Aslında bu 
olan biten, insan ve teknoloji arasında çakışmaya neden oluyor. İnsanlar tabi ki akıllı telefonlarına bağımlı 
haldeler. Akıllı telefonlar bizim dış beynimiz. Ama bazı çocuklar için ellerindeki tek beyin o gibi. Yani ço-
cukların beyni yok. Ellerindeki telefon onların beyni. Peki bu dönüşümün, bu yakınsamanın sınırı ne? Tek-
nolojiyle ne kadar ileri gidersiniz? Tabi ki Türkiye’de, genel olarak Avrupa’da biz yaygın olarak hümanistiz. 
10 yıl içerisinde beyni doğrudan bilgisayar ara yüzüne bağlayabileceksiniz. Daha hızlı çalışmak isterseniz 
bunu yapabilirsiniz. Aslında süper insan olmak istemiyoruz. Bu önemli bir soru. Bu aslında giderek daha 
mümkün hale geliyor. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki belki de bunu yapmazsak işe yaramayacağız. Ama 
akıllı telefonunuz yoksa zaten işe yaramıyorsunuz bugün öyle değil mi? Bence işe yaramaz bir hale gelme-
yeceğiz ve teknoloji buna yol açmayacak. Biz aslında robot gibi çalıştığımız için işe yaramıyoruz. Robot 
gibi çalışırsanız, robotlar kısa bir süre içerisinde işinizi elinizden alacak demek istiyorum. Verimli olmak 
gerek dendi ama verimlilik robotlar için iyi bir şey ama insanların istediği şey bu değil ki. Aslında burada çok 
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büyük bir fark var. Mutluluk, pozitivite, dahiliyet, ilişki kurmak, güven kurmak, anlam, başarı gibi kavramları 
bilgisayarlar asla anlamayacak. 100 sene geçse bile bunu kavrayamayacak, öğrenemeyecekler. Çocukları-
nızı rutin işlerden hiçbir şey öğrenmesine izin vermeyin. Uçak uçurmak mı? Tabi ki yine kısa bir süre için 
belli nedenlerden ötürü pilota ihtiyacımız olacak ama işlerin %65’i otomasyonla yeniden düzenlenebiliyor. 
Türkiye’deki işlerin %50’si otomasyonla değiş tokuş edilebilir. Bu kötü haber değil. Niye olduğunu da söy-
leyeyim. Çünkü biz işleri otomasyonla hallettiğimiz zaman başka sektörleri yukarı çıkabiliriz. Doktorunuz 
hastanedeki vizitesi sırasında hastalarla konuşurken elinde tüm fotoğraf ve tıbbi bulguları içeren akıllı bir 
bilgisayar varsa doktor işe yaramaz hale gelmez. Aksine daha iyi çalışır. Rutinin sonu işin sonu demek. 
İstihdamın sonu demek değil. Rutinin sonu rutinin sonu demek. Eğer işiniz %100 rutin içeriyorsa işinizin 
sonu gelecektir. Ama bunu da düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşte esas sorun bu. 

Buradaki yeni araştırmalara bakalım. Ofis desteği azalıyor. Makineler bunu yapabiliyor, öğrenebiliyor. Ru-
tinden uzak durmanızın nedenini anlatayım size. Müzik sektöründen örnek vereyim. Müzik sektörü dra-
matik bir şekilde kökten değişti. Prodüktörken 150 tane albüm yaptım. Bunu yapıyor satıyorduk ama hepsi 
bitti. Artık CD ve DVD’ler kalmadı. Şu an neler oluyor? YouTube ve Spotify’la bambaşka yepyeni bir müzik 
sektörü var. Aslında Spotify’a 60-70 lira ödüyorsunuz ve karşılığında 21 milyon şarkıya ulaşabiliyorsunuz. 
Spotify’ın 110 milyon ücretli üyesi var. Bankacılık için de bunu yapmanız lazım. Buna yeniden icat deniyor. 
Beş yıl içerisinde Sony Music kimmiş hatırlamayacak, EMI kimmiş, Warner kimmiş kimse hatırlamayacak, 
bilmeyecek. Çünkü müzik sektöründeki yeni güç artık platformun ta kendisi ve bunu yapıyorlar. Yeni işler 
icat ediyorlar. Umut verici bir şey yeni işlerimiz var, yeni istihdam alanları var. Daha haberimiz bile yok. Gele-
ceği düşüneceksek aslında yeni işlerin %75’i henüz icat bile olmadı. 10 sene önce bu gezegende tek bir 
sosyal medya yöneticisi yoktu çünkü sosyal medya yoktu. Şu an 31 milyon kişi sosyal medya alanında 
çalışıyor. Kendi işlerimizi icat etmek zorundayız. Bankacılığın geleceğini düşüneceksek, aslında arabacılık-
ta, otomotiv sektöründe değeri nasıl değiştireceğinizi ve bilgiyi buluta nasıl taşıyacağınızı görmeniz lazım. 
Bankacılık bilgi teknolojisi. Bunu bir tehdit olarak algılamamak lazım çünkü burada muazzam bir potansi-
yel var. Teknoloji değişiyor diye siz işe yaramaz hale gelmeyeceksiniz ama buna adapte olmazsanız evet işe 
yaramaz hale geleceksiniz. Bir sanatkarsanız mesela, Sony Music’e gidip kaset sözleşmesi istemezsiniz, 
değil mi? YouTube’a gidersiniz, ordan Spotify’a girersiniz, günün sonunda da bir müzik yapımcısına gidebilir-
siniz. Bu aslında almamız gereken çok iyi bir ders.

Makineler artık inanılmaz bir hızla öğrenme kapasitesine sahip. IBM Watson 1,2 milyon kitabı dakikada 
okuyabiliyor. Bütün felsefe kitaplarını IBM Watson’ın içerisinde yükleseniz bu IBM Watson’ı bir felsefeci yapar 
mı? Cevap tabi ki hayır. IBM Watson bütün kitapları bilir ama bunların özünü anlamayacaktır. Makine ve in-
san arasında bir fark var. Veri ve bilgi aslında bilinç değildir. Bir anlayış oluşturacaksınız, bilgelik, bağlam, 
ilişkiler, bütün bunlar sizin üstünüzde olacak, makineler de rakamlarla ilgilenecek. Rakamların hepsini 
[makinelerin] halledebileceğini düşünmek şu anda zor olabilir ama makineler aptal değil. Bu son dönemde 
doğru hale geldi ama birkaç saniye düşünün, insanlar olarak bizler neler yapıyoruz ve makineler neler yapı-
yor? Bir makinede tutku, empati, duygu, aşk, anlayış ve etik olabilir mi? Bir makine bunların ancak taklidini 
yapabilir. Gelecekte yapmamız gereken şey makinelerin yapabileceği şeyi kucaklamak. Makinelerin tek bir 
cins zekâsı var: O da rakam işleme, sınırsız rakam işleme, sınırsız hesaplama. Bizde o yok. 

Aslında günün sonunda şunu söylemeye çalışıyoruz: Makineler ilişki kuramaz. Hayatta insanoğlu için en 
önemli şey ilişki ve deneyimler, öyle değil mi? İş dünyası bu şekilde çalışıyor. Y kuşağı teknolojiyi sevdiğini 
söylüyor ama buna rağmen güven oluşturabilmek için yüz yüze etkileşim ihtiyacı içerisindeler. Güven dijital 
olarak oluşmuyor. Mutluluk yüklenebilecek bir şey değil. Ve bizler bir sürü şeyle yüklenmiş olarak doğduk. 
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Şunu da akılda tutmak lazım: Kötü bir teknoloji varsa buna güvenmeyecekler. Ama iyi bir teknoloji varsa 
size güvenme ihtimalleri de var. Eğer bunu yapan bir finansal kurumsanız, her zaman kazanacaksınız 
demektir. Bu anlamda insanlığın, aslında insanoğlunun özü bu. Algoritmanın tam tersi, insaniritma diye 
çevirebileceğimiz bir yaklaşımım var. Tutku olmadan başarılı olmak mümkün mü? Hayır. Amaç, hayal gücü 
olmadan kesinlikle başarılı olamazsınız. Peki bilgisayarların tutkusu olacak mı? 100 yıl sonra belki. Ben 
olmasını da istemezdim, bunları tutkulu yapmak kötü bir fikir olurdu muhtemelen. Ama bu tarafa doğru gi-
diyoruz. Otomasyon artık kesinlikle her yerde. Robotik işlemler, otomasyon, AI, nakil sistemleriniz, ERP’le-
riniz, CRM sistemleriniz, hepsinde artık otomasyon yerini buldu. Otomasyonla ilgili önemli bir nokta ise 
şu: bir makine 50 sıradan kadın erkeğin yapabileceği işi yapabilir ama sıra dışı bir insanın yapabileceğini 
hiçbir makine yapamaz. Geleceğimiz bu şekilde. Herkes sıra dışı olabilir mi? Olabilir bence. Bir şekilde 
olabilir. Ama şunu da düşünmemiz lazım, bu becerileri nasıl kazanacağız? Bu noktada insan kaynaklarında 
gerekli en önemli beceri nedir biliyor musunuz? MBA’inizin olması değil, EQ. Duygusal zekâ. En çok aranan 
özellik bu. Kimse de bunun ne olduğunu bilmiyor. Bazıları kadınların daha fazla EQ’su var, bunun için kadın-
lar gelecekte daha iyi yerlere gelecek diyor. Jeff Bezos dünyanın en başarılı insanlardan biri. Gelecekle ilgili 
her konuşmasında hep verilerden bahseder. Önemli kararlar almam gerektiğinde veri bana ne söylerse onu 
yaparım der. Geçen hafta da şunu söyledi: Hayatla ilgili önemli kararlar almam gerekirse, bunu ben kalbim-
le, içgörümle karar veririm, analitikle değil. Bu aslında mindset dediğimiz zihinsel motivasyonla hareket 
etmek yerine, heartset dediğimiz kalbi motivasyonla hareket etmek. Yani andoritm, algoritma değil. Tabi 
ki bilim ya da teknolojiyi gözardı edemeyiz ama kararlarımızı çok daha geniş kapsamlı ögelerden veriler 
alarak yaparız. Çünkü biz robot değiliz. Bizim becerilerimizin değişmesi gerekiyor. Sizin becerilerinizin de-
ğişmesi gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumunda, 2020 yılında en önemli becerileri bu şekilde sıralanmış: 
Eleştirel düşünme, yaratıcılık, duygusal zekâ, zihinsel bilişsel esneklik. Peki bu becerileri nasıl öğrene-
bilirsiniz? Okulda mı? Bunları sadece hayatta öğrenebilirsiniz. Deneyimlerinizden öğrenebilirsiniz. Çocuk-
larımıza öğretmemiz gereken şey de bu. Eğer çocuklarınızın gelecekte bu becerileri olmazsa muhtemelen 
bir iş bulamayacaklar. Çünkü kendi iş alanımızı kendimiz yaratacağız. EQ ve IQ’yu birlikte düşünmemiz la-
zım. Bizim geleceğimiz bu şekilde. Eğer bir portföy yöneticisi olarak çalışıyorsanız, bu artık ne kadar zeki 
olduğunuzla alakalı olmayacak çünkü bilgisayarlar zekâ açısından sizi yenecek. Bugün siz bilgisayarları 
yenebilirsiniz tabi çünkü bu hikâyenin daha en başındayız. Ama 10 sene makineler her şeyi biliyor olacak. 

Peki makinelerle nasıl çalışacağız? Bunları nasıl bir araya getireceğiz? Gelecek sorusu artık dijital etik de-
diğim kavramda buluşuyor. Müşteriyi mutlu edecek şey nedir sorusunu soracağız. Tek geçerli soru bu 
olacak. Teknolojiyi sizin kurtarıcınız olarak değerlendirmeyin. Bankanızın amacı, anlamı yoksa onu AI, 
teknolojiyle kurtaramazsınız. Dijital etik dediğimiz kavramla sürekli karşılaşıyoruz. Bu 2019 için en çok 
konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Facebook etik olmayan teknoloji kullanımıyla ilgili çok güzel bir 
örnek. Ve şuna geliyor konu: Teknolojiyle çalıştığımız zaman ne kadar işbirliği kurmamız gerekiyor? ne ka-
dar iş birliği kurmamamız gerekiyor? Bunlara odaklanmamız lazım.

Daha önce söylediğim gibi artık her zaman yaptığımız iş şekli öldü. Bankacılık, sigorta ve devlet bütün bun-
lar doğası itibariyle değişmesi zaman alacak kavramlar ama medya, televizyon, filmler, reklam, yayıncılık, 
otomotiv endüstrisi ve sonra siz. Dolayısıyla bunun nereye gittiğini düşünmemiz lazım. Nasıl atlayacağız 
buraya? Verinin kullanılması, akıllı cihazların kullanılması ve akıllı yardımcının kullanılması hepimiz için 
harika bir fırsat. AI’ın ne kadar korkutucu olduğunu söylememizin artık hiçbir anlamı yok çünkü makineler 
gelecekte her şeyi yapabilecek. Şu anda bizim daha zeki, daha akıllı olmamıza yardımcı oluyorlar. Ses kont-
rolü harika bir örnek. Ben ses kontrolüne çok inanıyorum. Bu muazzam bir kültürel değişim olacak. Ben 
henüz kendimi buna adapte edemedim ama çok net bir şekilde makinelere konuşacağız. Portföyümüzle 
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ilgili konuşacağız. Bankacılık işlemlerimizle ilgili konuşacağız. Bu artık rutinin sonu. Şirketinizde bütün ru-
tin işlerin listesini yapın ve üzerini teknolojiyi kullanarak karalayın. Bu rutini yapan kişileri kovmayın ve 
başka işler yapmaya yönlendirin. Geleceğin anahtarı insanları işten çıkartarak etkin olmak değil, geleceğe 
gidip daha fazla değer yaratmak. Çünkü makineler ilişki kuramazlar. Makine ne kadar akıllı olursa olsun 
tek başına uzun süreli bir değer yaratamaz. Teknoloji ve insanlığı dengelememiz lazım. Algoritmalar, tek-
noloji, akıllı makineler ve biz. Sadece bilim adamı, teknolojist ve matematikçileri eğitmek yeterli değil, bizim 
burada sanatkarlara, tasarımcılara, düşünürlere, hikayecilere de ihtiyacımız var. Çünkü bunların hepsi el 
ele ilerleyecek. Günün sonunda mesaj şu: Gelecekte harika insanlar olacak. Bu da teknoloji temelinde iler-
leyecek. Harika insanlar, güzel insanlar. Teknolojiyi kucaklamamız lazım ama teknoloji olmamamız lazım. 
Teknolojiye dönüşmemiz lazım çünkü teknoloji olduğunuz zaman artık bir ürün olursunuz ve kimse de 
bunu istemez.
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PAUL SMITH, CFA:
Sermaye Piyasaları Birliği’ne teşekkür etmek istiyorum. 

CFA’i tanımayanlar için anlatmaya çalışayım. Ben yatırım yönetimi sektörü için danışmanlık hizmeti veri-
yorum. Aslında verimlilik ifadesi yatırım yönetimiyle ilgili anlamını değiştirdi. Kendisine değil müşterilere 
hizmet etmek için var. Mesleğimizin amacı topluma fayda sağlamaktır ve esas önemli olan da bu diye dü-
şünüyorum. Umuyorum panel görüşü de bizimkiyle örtüşür. Aslında kendimizi zenginleştirmek amacımız 
değil ama müşterilerimize hizmet vermek ve yaşadıkları topluma fayda sağlamak bizim esas amacımı-
zı oluşturuyor. Bizim için önemli olacak hususlardan bir tanesi ise daha fazla sesimizin duyulması ve bu 
amacımızın daha fazla gurur kaynağı olmasını sağlamak. Müşterilerimizin, yasal yöneticilerimizin, yasa 
koyucularımızın müşterimizin gelecekteki sorunlarında çözüm sağlama hususu çok önemli. Eğer bunu 
başarabilirsek, bu amaç duygusunu gerçekten aktarıp daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsek teknolojiden 
korkacak hiçbir şeyimiz kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü amaç sayesinde, hedef sayesinde elde etmeye 
çalıştığımız şeye ulaşabiliriz. 

Bugün elimdeki tek slayt aslında ticari bir slayt olacak. Biraz size bugünkü durumumuzu ve enstitümüzü 
anlatmak istiyorum. Dünyanın farklı farklı yerlerinde 152 üye kuruluşumuz bulunuyor, 163 bin tane üyemiz 
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var. Üç seviyeli bir sınav ile 3 ile 5 yıl içerisinde bu sınavı geçmeleri mümkün olabiliyor. CFA’in en tanınmış 
unsuru ise çok sert bir sınav tecrübesi yaşatması. Amerika’da etkinliğimizi sürdürüyoruz. Asya Pasifik’te, 
Afrika’da, Ortadoğu’da ve burada Türkiye’de de etkinliğimiz ve adımız daha fazla duyulmaya başladı. Tür-
kiye’de 166 tane üyemiz ve 496 tane sınav katılımcımız var. 500 genç Türk bu sınav sürecinden geçecek. 
Bunun için daha fazla öğrencimiz, daha fazla üyemiz olacak ve bu bize daha dinamik bir unsur katacaktır. 
Önümüzdeki haftalar içerisinde üye olan kişi sayısının katbekat artacağını umuyoruz.

Peki misyonumuzu yerine getirmek için yaptığımız şeyler nedir? Çok başarılı ve çok basit üç bacaklı bir 
stratejimiz var. Aslında bu akreditasyonu sağlayarak insanların mesleğe katılmasını sağlamak ve onlara 
üyelerimizin sahip olduğu değerleri kazandırmak. Benim yaşımda bir doktordan 30 sene önce tıp fakülte-
sinden mezun olduktan sonra hiçbir eğitime katılmadığını duymak istemezsiniz. Eğitimlerimiz bizi gelişti-
recek, zenginleştirecektir. Türkiye’deki Sermaye Piyasası Kurulu gibi piyasa regülatörleri, yasa koyucularla 
beraber çalışıyoruz. 

Herkesin de söylediği gibi değişim zamanında yaşıyoruz. Ama sektörün karşısındaki sorun aslında ama-
cımızdan kopmuş olmamız. Özellikle değişim çağında yaşıyorsunuz bu büyük bir sorun oluşturuyor. 1,5-2 
sene önce yapmış olduğumuz araştırmadan aldığımız rakamları tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Bun-
lar değişmekte ama bize gelecekte yapabileceğimiz bir iş de sunuyor. Yatırım profesyonellerinin sadece 
%53’ü sermaye piyasaları, mali piyasalar hakkında tutkuları olduğunu belirtmiş ve yatırım profesyo-
nellerinin sadece %28’i bu endüstride kalarak müşterilerine mali hedeflerine ulaşması konusunda 
yardımcı olabileceklerini ifade etmiş. Profesyonel olarak bu işe katıldığımızda amacımızı daha iyi şekilde 
dile getirmemiz mümkün olacak mı? Bu aslında bizim geleceğimizi şekillendirecek diye düşünüyorum. 
Bireysel yatırımcılar becerilerimiz hakkında şüphe duyduklarını belirtmişler. Bu aslında çok endişe verici 
bir araştırma sonucu. Bu değişim sürecinden geçerken giderek daha fazla kendi amacımızı dile getirmek 
zorunda kalacağımızı gösteriyor.

Bildiğiniz gibi pek çok küresel trend bizim endüstrimizi etkilemekte. Yaşlanan bir demografi var, teknoloji 
var, ekonomik istikrarsızlıklar var. Devletlerimizin giderek artan şekilde endüstrimizi regüle etmesi gereki-
yor ve kısıtlı kaynağı olan bir dünyada yaşamaya başladık. Ve aslında bizim endüstrimizi kısıtlayan pek çok 
unsur var. 2017 yılında hazırlamış olduğumuz Yatırım Mesleğinin Gelecekteki Durumu adını taşıyan bir ra-
porumuz var. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ne tür bir endüstri gelişebilecek sorusuna cevap arayan bir rapor. 
Bu websitemizde hazır. Biz kâr amacı güden bir kuruluş olmadığımız için bu raporları indirebilirsiniz. Her 
şey ücretsiz. Olası fintek devrimleri da yaşanabilir. Elbette bizim becerilerimizi zorlayabilir, kırabilir. Finansal 
mali teknolojiler eski dünya teknolojilerini, endüstrilerini zorlayabilir. Düşük faiz oranları düşük kalmaya 
devam edebilir. Müşterilerimize daha çok çözüm sunabilecek bir kapitalist ortamdan bahsediyoruz. Tabi ki 
endüstrimiz üzerinde gözümüzü ayırmamamız gereken bir liste var. 

Ben Hong Kong’da yaşıyorum ve Asya’daki varlık yönetimi sektörünün büyümesi inanılmaz derecede bü-
yük bir hızla yaşanıyor. Alibaba örneğinden de bileceksiniz. Neden bu kadar hızlı büyüyorlar? Neden bu 
kadar önemli bir gelecek unsuru oluşturuyorlar? Bu soruları soruyoruz. Çinliler hızlı bir şekilde zenginle-
şerek finansal sisteme katılmaya başlıyor. Biz bir gün uyandığımızda Çin örgütlerinden, Çin kurumlarından, 
Çin firmalarından, Çin finansal devlerinden bir tanesinin kapımıza dayandığını göreceğimizi düşünüyoruz. 
Aslında sigorta şirketlerinin en büyüklerinden bir tanesi bu. Amerika’daki şirketlerden birini alıp bizim 
işimize girebilir. Geçen haftayı Afrika’da geçirdim. Afrika’daki orta sınıf büyümekte. En büyük orta sınıf 
tüketici Afrika’da ve gelecekte de en büyük orta sınıf üyeleri Afrika’da olacak. Önümüzdeki 40 yıl böyle 
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olacak. Bunların yarısından fazlası 30 yaşından daha yaşlı. Dünyaya genel olarak bakıldığı zaman Afrika 
inanılmaz bir büyüme alanı. Afrika ve Asya’nın büyük bir kısmı yılda yaklaşık %10 büyüme oranı gösterecek 
gibi görünüyor. 

Endüstrinin arkasında bizi iten rüzgarlar ise daha yüksek. Bunun etrafındaki esas dinamik değişmekte 
olan demografi: Gelecek konuşmalarımız Y nesli etrafında dönecek. Ve onların yaşam görüşü etrafında 
şekillenecek bir gelecekten bahsediyoruz. Onlar sadece şirketler için çalışmak istemiyor, amaç için çalı-
şan şirketlerle ilerlemek istiyor. Biz iş insanları olarak kurduğumuz sistemlere dikkat etmeli ve yetenek 
kazanmaya bakmalıyız. Yeni gelen nesiller için amaç ortaya koymayan, kalite ifadesi olmayan bir iş ortamı 
oluşturursak onlara zaten faydalı olmayacağız ve onların da ilgisini çekemeyeceğiz. Müşterilerimizin yarı-
sından fazlası kadın olacak. Bu da erkek egemen bir endüstrinin yüzleşmesi gereken bir durum. Kadınlar 
sadece kadınların kendisine hizmet etmesini isteyecek demiyorum ama kadınlara daha çekici bir sektörle 
karşılaşmak isteyecek. Yatırım için gelecekte mevcut olacak varlıkların %60’ından fazlası kadınlar tara-
fından kontrol edilecek. Bu yatırımlar çevresinde alınacak kararlar kadınlar tarafından alınacak. 

Tüm bunları amaç hissiyatıyla bağdaştırmak istersek, ESG, yani çevre, sosyal ve yönetişim yatırımları-
mız bunun temelini ve merkezini oluşturacak. Aslında ESG yatırımları sayesinde endüstrimizin gelece-
ğe sahip olması mümkün olabilecek. ESG’de en çok sevdiğim şey bu alanda çok fazla veri bulunması. Çev-
re, sosyal ve yönetişim alanındaki yatırımlar için çok büyük bir veri var. Bu senaryo endüstrimizin gelecek 
10 yıl içerisinde sürdürülebilir olmasını sağlayacak. 

Bildiğimiz gibi iş modelleri baskı altında ve daha fazla konsolidasyon olması beklenmekte. Maaşlar da baskı 
altında kalacak. Yatırım liderlerinin %70’inin Asya’daki mali merkezlerde daha etkin olmasını bekleyebiliyo-
ruz. Yatırım liderlerinin sadece %11’i aslında yatırım endüstrisinin toplum üzerindeki etkisinin çok olumlu 
olduğunu düşünüyor. Çok moral bozucu bir istatistiki bilgi gibi gelir ama bu gelecekte değişmeli diyebiliriz. 
Aslında daha iyi bir şekilde amacımıza hizmet edebilirsek daha sürdürülebilir bir endüstri kurabileceğimizi 
göstermekte.

Şimdi üç ürün grubuna bakalım. Premium ürünler, ekonomik ürünler ve maliyeti değerine satılan ürünler-
den bahsediyorum. Bu ürün kategorileri içerisinde bulunan yatırımcıları alalım. Premium ürün içerisinde 
daha az varlık sahibi var, dünyada 12 tane varlık yönetimi firması bu premium ürünlerle çalışmakta. Ve 
yine ekonomik ürünler endüstrimizin önemli bir parçasını oluşturmayı sürdürecek ve giderek artan bir 
şekilde bireyselleştirilebilir hale gelecek. Bir de ekonomik ürünlerin aslında önümüzdeki birkaç yıl içeri-
sinde giderek artacak bir ürün grubu olduğunu düşünüyoruz. Yükselişin sebebi yatırım yönetiminde çözüm 
arayan müşterilere hizmet edecek kurumlar olacak. Bunlar ürün üreticileri değil hizmet sunucular. Bu 
hizmet sunucular kendi işlerini açık mimari yapı içeren bir ortam içerisinden seçen firmalar. Biz bunu daha 
fazla istihdam alan bir ürün grubu olarak görüyoruz. Ürün organizatörleri, ürün teslimatı yapan ve çözüm 
sunan tedarikçiler aslında önümüzdeki birkaç sene içerisinde büyüme yaşayabilecek tek meslek ala-
nı olacak. Bir de maliyetine satılan ürünlere bakalım. Biz bu alandaki oyuncuların azalmasını bekliyoruz. 
Önümüzdeki iki yıl içerisinde kayda değer şekilde kariyerinizi konumlandırmak istiyorsanız bu hususlara 
dikkat etmelisiniz.

Yatırım yönetim sektöründe geniş anlamda istihdam edilen kişi sayısının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
önemli oranda artmasını bekliyoruz. Ama insanların yapacağı işler değişecek ve [öne çıkan] sonuç odaklı 
portföy yönetimiyle ilgili işler olacak. Düşük maliyetli ya da pasif yatırım ürünleriyle ilgili olmayacak. 
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Gelecekle ilgili endişelerimizden birkaç tanesini dile getirmek istiyoruz. Focus Danışmanlık adı verilen 
Amerikan firmasının yapmış olduğu bir araştırmada yatırım hizmetlerinin ve yatırımların hem ekono-
mik hem de sosyal değer içermesi gerektiği ortaya çıktı. Yeni bir paradigma gelişiyor aslında. Bu yeni 
paradigmaya göre şirket dönüşüm odaklı olmak ve kârlarının belirli bir oranını yardım kuruluşlarına 
bağışlak zorunda. Bu yılın ortasında yeni bir rapor hazırlandı. Geleceğin yatırım firması raporu bu. Yine bu 
websitemizde mevcut olan bir rapor. İsterseniz gidip indirebilirsiniz. 

Aslında insan modeli üzerinde bir anlatım, bir yorum var. İşlerimizin gerektirdiği hizmet ve ürünler insan 
çevresinde şekilleniyor. Ben geleceğe bakacak olursam aslında [bu] bizim için çok büyük bir sorun teşkil 
ediyor. Yatırım uzmanı eskiden teknik eğitim sahibi biri olmak zorundayken önümüzdeki 20-30 yıl içeri-
sinde bu böyle olmayacak. Gelecekte biz bu eğitimin köşelerini yumuşatarak yatırım uzmanlarını daha 
yumuşak becerilere (soft skills) doğru yöneltmek zorundayız. Ancak bu sayede ilerleyebiliriz. Müşteri 
empatisi, çözüm odaklılık ve müşteri için gerekli olan hedeflerin neler olduğunu belirlemek önemli. Ve 
bunları akıllı teknoloji aracılığıyla sunmamız gerekecek. Başarı tarifimiz burada. Biz ancak akıllı bir örgü-
tün gelecekte var olabileceğini düşünüyoruz. Ve bunların iki tanesinin altını özellikle çiziyoruz: İnsanlar ve 
teknoloji beraber ilerleyecek.

Profesyonelliği öyle bir şekilde inşa etmemiz lazım ki amacımızın müşterilere hizmet etmek olduğunu her-
kes anlasın. Bu şekilde yaklaşırsak gerçekten profesyonel ve amacı olan bir endüstri oluşturulabilir. Dün-
yaya ve topluma daha iyi hizmet eden insanlar olabiliriz.
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GARY BAKER:
Adım Gary Baker. CFA Enstitüsü’nde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika yönetim direktörüyüm. 25 yıldan beri 
öz sermaye analisti olarak çalışıyorum ve bireyleri birtakım şeyleri satın almaları konusunda ikna edi-
yorum. Panelimizin ana temalarından bir tanesi de bu olacak. Fakat hemen panele geçmeden, herke-
sin kendisini kısaca takdim etmesini istiyorum.

KAAN KIRTAY:
Teşekkürler Gary. Böylesine güzel katılımcıların karşısında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine ve destek verenlere ise çok teşekkür etmek istiyorum. Adım 
Kaan Kırtay, iş danışmanlığının ardından, 16 yıldır yatırım menkul değerler bölümünde çalışıyorum. 
Sağlık, ulaştırma, turizm ve hizmetlerden sorumluyum.

ROGER BARB:
Merhaba, adım Roger Barb. Burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinize çok teşekkür 
ederim. Özellikle de sermaye piyasaları hususunda böyle bir heyecan gördüğümden dolayı büyük bir mutluluk du-
yuyorum. Ben CFA’in bir parçası olmamakla beraber burada Citi Group’un bir temsilci olarak burada yer alıyorum.

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Adım Sadık Çulcuoğlu, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlerde yer alıyorum. Sermaye Piyasaları Grup Müdü-
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rüyüm. Hem yerel hem de dış piyasalarda çalışıyorum. CFA finansal danışmanıyım ve burada bulunmaktan 
dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum.

GARY BAKER:
Temamızı biraz önce söyledik, ama ben konuyu üçlü bir oyuna dönüştürmek istiyorum. Bizler Türk şirketleri-
nin kendilerini uluslararası yatırımcılara sunmaları için çeşitli fırsatlardan bahsedeceğiz. Hikayelerinizi nasıl 
anlatabiliriz, en iyi hikayenizi nasıl oluşturabiliriz hususunu konuşacağız.  Üç tane meseleden bahsedeceğiz. 
Bir tanesi ilk süreci başlatmak olmalı. Yani herkesin aynı yerde olduğunu bilmek maksadıyla, bu süreçte neler 
olduğunun, kimlerin işin içerisinde olduğunu anlamamız gerekiyor. Peki bu hikâyeyi ikinci olarak uluslararası 
yatırımcılara nasıl cazip kılabiliriz, ondan bahsettikten sonra üçüncü olarak da bazı zorluklardan bahsede-
ceğiz. Sadece ve sadece teknoloji anlamında değil, nerelere doğru gitmemiz gerekiyor, nereye yönlenmemiz 
gerekiyor?  Önce Roger’a sorayım. IPO süreçleri içerisinde acaba kimler yer alıyor, anahtar roller nedir?

ROGER BARB:
Teşekkürler Gary. Ben kendi süreçlerimden bahsederken mutlaka şu hikâye aklıma gelir; doktorun elinde 
kocaman bir enjektör gördüğünüzde, “gerçekten çok acıtacak” diye düşünür ve eyvah dersiniz. Yani burada bu 
süreç 3-4 ay devam eder, o kadar can acıtıcı olmasa da yine de çok zaman alır. Kendi hikayelerinizi sermaye 
piyasalarına sunmanız için gerçekten çaba gösterirsiniz. Şirkete bunu anlatmanız gerekir, çalışmalara baş-
lamadan önce iyi bir stratejinizi ve iyi bir iş planı oluşturmanız gerekir. Bir vizyonunuz ve piyasaya anlatmanız 
gereken bir hikâyeniz olmalıdır. CEO’ya da anlatmanız gerekir, CFO’ya da anlatmanız gerekir. Gelecek 3-4 ayda 
sizler yolda olan bir satış mümessili olarak insanları gerçekten etkilemek durumundasınız, fırsatları anlat-
mak zorundasınız. Bir ordu dolusu danışmanla beraber çalışmanız gerekir. 

Olanaksız gibi görünebilir ama gerçekten başarılı olmanız için önemli birtakım konular var. Bir iki tane danış-
manla beraber çalışabilirsiniz. Bunlara çok güvenmeniz gerekir ve işler karmaşık hale geldiği zaman artık çok 
fazla endişe duymamalısınız. Bir birey olarak detaylara inmemelisiniz. Dolayısıyla etrafınızda çok güvendiğiniz 
danışmanlar olmalı. Onlar konuyu tüm yönleriyle değerlendirmeliler ve siz de onlara çok inanmalısınız. Aynı 
zamanda yatırım kuruluşunuza da çok inanmanız gerekir. Çünkü bu noktada yatırım kuruluşunuzla ve danış-
manlarınızla beraber çalışırsanız, 3-4 ay içerisinde bir dayanışma yaratırsınız ve hikayeyi düzgün oluşturursu-
nuz. Böylece yatırımcılara da herşeyi detaylarıyla ve düzgün bir şekilde anlatabilirsiniz.  

GARY BAKER:
Evet, güzel bir başlangıç oldu. Belki bunu biraz daha geliştirebiliriz. Sadık Bey, biraz da siz bize anlatabilir mi-
siniz? Şirket olarak esas kilit sorunlar nelerdir ve almanız gereken kararlar nedir? Bunu tasarlarken süreç 
nasıl işler?

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Öncelikle şunu bilmekte fayda var, bu sadece tek seferlik bir operasyon değil. Şirketinizi tanıtıyorsunuz 
ve her şey bitmiyor. Böyle düşünmek çok hatalı olur. Bunun bir süreç olduğunu, sermaye piyasalarına 
giriş olduğunu anlatmanız gerekiyor. Bunun önünüzde yepyeni ufuklar açabileceğini ve potansiyel birtakım 
operasyonlar yapabileceğinizi anlatmanız gerekiyor.  Bu bizim için neden bu kadar önemli; Çünkü biz Türk-
ler kültürümüzün bir parçası olarak pazarlık yapmayı çok severiz, müzakerelerden çok hoşlanırız. Zaten bu 
süreç içinde müzakere çok önemlidir. Çok gruplu bir paydaş söz konusuysa, doğru bir hat üzerinde olmanız 
son derece hayatidir. Zaten tüm sorunlar da buradan çıkıyor. Roger’ın da söylediği gibi birçok iletişim sorun-
ları, işbirlikleri, taraflar bir arada hareket ediyor. Dolayısıyla bir görev gücünün olması ve herkesin bu proje 
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içerisinde ve etrafında hareket etmesi gerekiyor.  Pazarlar da son derece hareketli, volatil. Bir zamanınız 
var kafanızda, ve bir zaman çizelgeniz var, ama pazar yönelimli olmasa bile, mesela FED’le ilgili bazı şeyler 
olabilir, hatta ve hatta Türkiye’de çok fazla deneyimler yaşadık. Bazı psikolojik durumları da bertaraf etme-
niz gerekiyor. Yol üzerinde bunlarla da uğraşmanız gerekiyor. Ve belki karşılaşacağımız meselelerden bir 
tanesi de şu: anlaşma yapıldıktan sonra fonlarınızı alabilirsiniz ve tamamlayabilirsiniz. Ama her şey bitmiş 
değil, hikayeniz henüz yeni başlıyor. Dolayısıyla aklınızda şunu tutmanız gerekiyor; yatırım yönelimli bireyleri 
burada aynı hat üzerinde tutmanız gerekiyor ve buna bağlı olarak da bir politika oluşturmanız gerekiyor. 

GARY BAKER:
Yani yatırım ilişkileri çok önemli dediniz, değil mi? Ben de bir analist olarak, iletişim içinde olduğum şirket-
lerde, gerek IPO’larda gerekse yatırım departmanları içerisinde bu tür sorunlarla hep karşılaştık. Bütün bu 
insanları bir arada tutma rolünün önemi konusunda değerlendirmelerde bulunabilir misiniz. 

KAAN KIRTAY:
Evet, şirketlerle konuştuğumuz zaman en önemli konulardan bir tanesi bu olabilir. Acaba ne zaman bütün bun-
ları yerleşik bir hale getirmemiz gerekiyor? Bir IPO yapmak istiyorsanız, bu gerçek mi yoksa hayal midir? Bunu 
hemen yapmak tabi ki mümkün değildir. Fakat yasal müeyyideler açısından baktığımız zaman, 6 aylık bir sü-
reden sonra artık işlem yapabilirsiniz. Peki bu altı aylık süreç yeterli mi, bence çok çok geç. Dolayısıyla iletişim 
anlamında çok önemli, çünkü burada uyumluluğun söz konusu olması gerekir ve aynı zamanda yatırımcılarla 
bir iletişimin halihazırda olması lazım. 

Uygulamada ne oluyor peki? Paydaşlar bir sinyal alacak olurlarsa, bu IPO’nun gerçekten iyi olacağını düşüne-
cek olurlarsa, o zaman onlarla daha fazla yakın dirsek teması içerisinde olmamız gerekiyor. Yani pilotumuzu 
yaparız, daha sonra paydaşlar, artık biraz daha fazla güven hissederek IPO’larına başlarlar. Biraz riskler hâlâ 
olsa da yine de bütün bunları yerleştirmek faydalı olacak. 

Peki bize nasıl yardımcı oluyor? İki şekilde yardımcı oluyor. Bunlardan birisi, “Evet, birey zaten sermaye piyasa-
ları dünyasıyla ya da diğer düzenleme organlarıyla çalışma hususunda bu süreçleri biliyordur.” İkinci olarak da 
“yatırımcılarla arası iyidir, yani muhtemelen yatırımcıları daha önceden tanıyordu, yatırımcılar da onu daha ön-
ceden biliyordu. Dolayısıyla bir an önce bunları masaya koyacak olursak, o zaman bizim için her şey daha kolay 
hale gelir.”  IPO’dan sonra normal görevler arasında finansalları hazırlamak, basın toplantılarını, yatırımcı 
toplantılarını yapmak, brifingleri vermek vardır. Fakat daha da önemlisi ve muhtemelen de en önemlisi, yatı-
rımcılarla olan çatışmaları belirli düzeyde tamamlamak. Yani burada bütün bunları sonlandırmak gerekiyor. 

GARY BAKER:
Evet çatışmalara geleceğiz birazdan. Kararlar alınıyor, diyelim ki şirketler tamam, bunu yapmak istiyoruz diyorlar. Fakat yine 
hâlâ bir sürü opsiyon var. Lokal olsun ya da uluslararası olsun, Roger bunların opsiyonlarını bize biraz anlatabilir misin? 

ROGER BARB:
Tabi ki. Samimiyetle söylemem gerekir ki İstanbul son derece derin, olgun ve likit bir borsaya sahiptir. Do-
layısıyla yatırımcı topluluklarına baktığımız zaman, bizlerin eskiden herşeyi oluşturmak için bir lidere ih-
tiyacımız vardı. Eski yatırımcı günleri düzenlemesi geçmişte kaldı. Bütün lokal taleplerini tamamlamanız 
gerekiyor, aynı zamanda perakendeye ulaşmanız gerekiyor. Çok az global yatırımcı Türkiye’ye ve gelişmekte 
olan ülkelere geniş çaplı bakabiliyor. Şu anda tartışmalar sürüyor mu, evet sürüyor. Ancak, etkin bir piyasa 
var. Bu da Londra piyasası. Ben GDR’lardan değil, premium listelemeden bahsetmek istiyorum.
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Premium listelemeyi duymuşsunuzdur. Londra’da süper gold altın bir standarttır ve bütün bu yatırımların hal-
lolması için belli bir miktarda da büyük bir maliyete sebep oluyor, aynı zamanda kurum yönetişimi de işin içe-
risinde oluyor. Neden bunu düşünüyoruz? Birazcık daha Paul’un söylediklerine geliyor. Gerçekten Londra’da 
ciddi miktarda bir finansman var. Sadece ve sadece premium şirketlere yatırım yapıyor ve büyük miktarda 
finansman var ki onlar da premium listelerdeki kişilere, bireylere ya da şirketlere ulaşıyor. Eğer büyük bir şir-
ketseniz, o zaman büyük bir IPO yapıyorsanız, hemen danışmanlarınızla konuşmanızı tavsiye edebilirim, belki 
artan bir değer oluşturacaktır bu Londra’daki premium liste içerisinde. Bugün şunu söyleyebilirim, İstanbul 
kesinlikle ve kesinlikle uluslararası anlamda herhangi bir Türk hikayesi için o lokal piyasadır. 

GARY BAKER:
Evet, bunu duymak güzel bir şey. Mesajımız da bu. Sadık Bey, şimdi ben kişisel olarak bir analist olarak baktı-
ğımda, bizler burada ücretlendirme, fiyatlandırmalar bakımından baktığımız zaman özel olarak şirketlerin bu 
dual track süreçlerini seviyor musunuz?

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Bu ikili husus, bir trend aslında. Özellikle IPO bir paydaşsa, ikinci bir talep varsa ve finansal bir sponsor ve bir 
öz sermaye söz konusuysa, o zaman burada ikili bir track süreci yapılıp yapılmadığı hususu konuşulur. 

IPO süreci içerisindeki problemler şudur; uzun bir süreç, 4-6 aylık bir süreç ve muhtemelen piyasanın nereye 
gideceğini de öngöremiyor olabilirsiniz. Danışmanlarınızın ekibinizin olmasıyla beraber size farklı perspektif-
ler ortaya konulabilir bu süreç içerisinde. Bazı şeyler belki artık piyasa şartları yüzünden geçerliliğini yitirebilir. 
Eğer hazırlıklıysanız ve stratejik birtakım yatırımcılar, potansiyel bir alıcı olursa, o zaman bir opsiyonunuz ola-
bilir ve dolayısıyla 4-6 aylık bir kaybınız olmaz. Bu aslında o kadar da negatif bir süreç değil, birtakım zorluklar 
açısından baktığımız zaman. Şirketlerin bu yola başlamasına yardımcı oluyor çünkü bazen tetiği çekmek kolay 
olmayabilir, piyasalara güvenmiyor olabilir. Müşterilerle konuştuğumuz zaman, evet dünya farklı bir yöne gi-
diyor, bizler o kadar emin değiliz, birçok sorun var karşımızda, neden bu sürece başlamalıyız diye sordukları 
zaman şunu diyebiliriz. O zaman dual track sürecine başlayalım, hazırlıklı olalım ve sizin avantajınıza olacak, 
sizin istediğiniz yoldan gidelim diyebiliriz. Fakat tabi ki iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor, size katılıyorum. 
Tercihen belli birtakım kararlar basına açıklamadan, yani lansmanı yapılmadan yapılması gerekiyor. Yatırım-
cıların her şeyi yapmaları gerekiyor ve fact building yapıldıktan sonra bazen yatırımcılar için bazı geri dönüşler 
olabiliyor fakat tabi ki piyasanın sağlıklı işleyişi açısından bence dual track modeli gayet faydalı olacaktır. 

GARY BAKER:
Şimdi bu hikayelere bakalım. Piyasanın tat alma konusuna bakacak olursak ya da iştahına bakacak olursak, 
bazı temalar özellikle önemli olan birtakım hikayeler var mı? Ya da tam tersine artık talebin olmadığı hikayeler 
var mı? 

KAAN KIRTAY:
Öz sermaye aslında IPO’nun ruhu diyebilirim. Yani bir vizyon, bir misyonudur bir şirketin bu. Yatırımcıyı rasyonel 
bir şekilde ikna ediyorlar, neden stoklar üzerinde yatırım yapmaları hususunda ikna etmeye çalışıyor. Bizler 
yatırım bankası olarak şirketlere bunları dile getiriyoruz. Ama dürüst olmak gerekirse bunun özü şirket içeri-
sinde yapılmalı. Eğer şirketin stratejisi yoksa, fikri yoksa o zaman gerçekten geride kalmış oluruz. Arkasında 
şirketin kökünde, temelinde zaten bir fikrin olması gerekiyor.  Bu IPO’nun pazarlanabilirliği sonucunda fiyat-
lara dayanıyor. Paydaşları ikna etmemiz gerekiyor, ne tür fiyatlandırmalarla, ne tür şartlarda bunlar yapılabilir 
anlatmamız gerekiyor. Müşteriler özellikle Türk sermayesine baktığımız zaman şöyle hikayeler var; her ge-
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lişmekte olan piyasadaki gibi büyüme ve entegrasyon istiyorlar. Piyasanın şirketinizin, şirket stratejinizin, aynı 
zamanda paydaşlarınızın aynı hatta olması gerektiği çok hayati. Yani IPO’dan sonra IPO’da ne istedikleri de çok 
önemli, buradan alacakları çıktı son derece önemli. 

Bir öz sermaye hikayesi oluştururken üç noktaya değiniyoruz. Piyasa nedir, piyasa ne kadar büyüktür, vadeden 
bir şeyleri acaba bu piyasanın? Şirketleri bir şeyleri vadedebiliyor mu, iyi bir stratejisi var mı, iyi bir modeli var 
mı, iyi bir şekilde işletilebilir mi, işte bunu anlatmak çok önemli. Bunu hissederseniz o zaman zaten olumsuz 
bir şey hissederseniz baştan biter bu. İkincisi yetenek. Eğer yöneticiler stratejiyi uygulayacak olan yöneticiler 
orada yoksa, eğer şirketin böyle yöneticileri olmazsa başarıdan bahsedemeyiz. Çünkü şirket yöneticilerinin 
bunu yapma yolunda güvenmesi gerekiyor, deneyim bu anlamda son derece önemli. Üçüncü olarak ise finans-
manlar ve akanlar, analistler ve yatırımcılar şirkete bakarken, finansmanlara, KPI’lere bakıyorlar, çalıştıkları 
kişilere bakıyorlar, hangi piyasada bu tür şirketler acaba başarılı olmaktadırlara bakıyorlar. IPO sonrasında ba-
şarılı olmaya devam edecek mi acaba, her şey yeni yatırımcılarla yürümeye başladığında başarı devam edecek 
mi? Eğer bunu bütünsel bir şekilde göremezlerse, o zaman bir işe yaramayacaktır bu. 

GARY BAKER:
Türkiye’de halihazırda, Roger, acaba biz burada öz sermayenin kaldıracını düşürmemizi söylemek ne kadar 
doğru, şirketler her zaman bir özel öz sermayeyle, kendilerine özel sermayeyle piyasaya çıkıyorlar, yatırımcıları 
için bir değer kalıyor mu? Hâlâ bazı yatırımcılar tarafından belli bir hassasiyet söz konusu mu?

ROGER BARB:
Şöyle söyleyeyim, piyasaya çıkıp yeni bir fabrika yapmayacağım, yapacağım tek şey bilançomu almak, pozisyon A, 
pozisyon B’yi almaktır diyebilirsiniz. Yatırımcı şuna bakıyor; bu temaları bu sektöre bu tür hikayeleri başka türlü 
anlatabilecek yöntemim var mı diye düşünmesi gerekiyor. Yatırımcının sattığım hikâyeyi replike edebilir miyim diye 
sorması gerekiyor kendine. Eğer sizler acaba buna maruz olacaksanız, mesela tüketici perakendesi anlamında 
baktığımız zaman, sizin peşinizden birilerinin gelmesi gerekiyor. Eğer yoğun bir şekilde rekabet ediyorsanız 
çünkü yüzlerce şirket aynı maruziyete tabi kalıyor, benim diğerlerinden daha farklı olmam lazım diye bak-
manız gerekiyor. Öyle bir hikâye koymalısınız ki, mesela kârlılığınızı artırmak aslında çok daha hayati olacaktır. 

Diğer tarafından kötü bilançosu olan şirketler, kötü bir döviz pozisyon açığı varsa, o zaman ciddi bir sıkıntıyla 
yüz yüze kalacaktır. Dolayısıyla iyi bir yönetim ekibinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla ilerlemeniz gerekiyor ki 
burada güvenilirliğiniz bu bölgede yer alıyor mu yer almıyor mu hususunuzu değerlendirmeniz lazım. Eğer 
sadece bu hikâye olacaksa, eğer sadece ve sadece burada borçluluğu azaltmak istiyorsanız ve buna bağlı 
olarak da attığınız adımlar kamunun çıkarına uygun olmazsa endişe etmeyin, bunu her an dönüştürebilirsiniz. 
Yani burada bir hikâye getirerek doğru sonucu elde edebilirsiniz ve piyasalar bu şekilde karşılıklı olarak iler-
leyebilir.  İnsanlar bu konuda gerçekten son derece endişeliydi fakat girişim sermayesi (Private equity) öyle bir 
özerk oldu ki şirketlerin büyüme hikâyelerinde, en önemli hususlar haline gelmeye başladı. İki ya da üç tane 
rauntluk bir çerçeve içerisinde gidebiliyorlar girişim sermayesi (Private equity). Aslında bir şirketin neye ben-
zemeleri gerektiğini zaten biliyorlar, bu beceriye sahipler, hassaslar ve aynı zamanda şirketin kendi özellikleri 
hususunda onları değerlendirmeyi gayet iyi biliyorlar.  Kalite bu anlamda son derece önemli. Girişim serma-
yesi (Private equity) anlamında baktığımız zaman elbette ki doğru bir şekilde elde ettikleri istatistikleri doğru 
bir şekilde vermeleri gerekiyor. Zaman içerisinde bilançoları yönetme konusunda son derece disiplinli olabi-
leceklerini düşünüyorum. Evet öz sermaye gerçekten son derece iyi bir doğrulama olacaktır, onay olacaktır ve 
Türkiye gibi bir ülkede bence burada uluslararası yatırımcılar gelip de evet bir öz sermayeniz varsa o zaman 
ben bu hikâyeden rahatlık duyuyorum diyebilirler. 
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GARY BAKER:
Bu tema çerçevesinde devam edelim isterseniz. Girişim sermayesi (Private equity) son derece yetkin serma-
yenin kullanılması hususuyla ilintili olarak. Birçok sermaye ve özel finansmanlar gerçekten değerli olmaya 
başladı. Şirketler Türkiye’de olsun veya yurtdışında nasıl hissediyorlar?

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Bence global olarak son derece büyük bir trend, şirketlere gittikçe daha ziyade girişim sermayesine (Private 
equity) gitmeye başladı, hatta bazı kamu şirketleri daha özele geçmeye başladı. Bununla ilintili olarak bazı 
hikayeler var. 

Fakat Türkiye hususunda değerlendirecek olursak meseleyi, bu aslında rekabetçi bir platformdur. Şirket eğer 
kamu piyasasında bir artış istiyorlarsa, bu tabi ki özel sektörle ilintili olarak bir rekabet değil. Bazı durumlarda 
öyle oluyor ki Türkiye’de, bu bir rekabet olarak görülebiliyor. Fakat girişim sermayesine (Private equity) sahip 
olan özel şirketler, geçen sene 2017’de kamuya açıldılar. Dolayısıyla aslında daha büyük bir özsermayeyi oluş-
turabiliyor. 

Çünkü kamuyu bir çıkış platformu olarak görmeye başladı şirketler. Fakat tersini görmedik halihazırda. Yani 
Tesla tarzında hikâyeler daha halihazırda görmedik. Çeşitli gereklilikler söz konusuyken aslında kamudan  
neler alabiliriz hususuna baktığımız zaman, aslında kurumsal olarak yatırımcı tabanlı birtakım şirketler var. 
Dolayısıyla sermaye formuna baktığımızda birçok fırsatlar tabi ki karşımıza çıkıyor, sermayenin yanı sıra. Tam 
anlamıyla aslında rakip olmaya çalışmıyoruz, özel ve kamu sektörünü bir araya getirmeye çalışıyoruz. 

GARY BAKER:
Evet şimdi birazcık konuyu değiştireceğiz ve her şey birazcık daha düz oldu ve enteresan olmaya başladı. Aynı 
yerdeyiz diye düşünüyorum bu süreç içerisinde. Girişim sermayesinin (Private equity)  rolüne bakalım. Şirket-
ler, yatırım bankaları, bütün bunlara bir bakalım isterseniz. Analistler nasıl buna bakıyor, sizler yatırımcının 
çıkarına bakıyorsunuz vs. fakat banka tarafından nasıl bakıyorsunuz. 

KAAN KIRTAY:
Bu hususun aslında çok önemli bir rolü var ve çok zor bir rolü var. Bir şirket kamuya arz edildiği zaman herkes 
bundan bahsetmeye başlar, herkesin de bir fikri vardır. Elbette bu kamuya arz edildiği için tek başınıza kalır-
sınız, firmanın yöneticisi açıklama yapmaya çalışır, analiz raporlarıyla bunu yapmaya çalışır. Bu firmada ne 
olduğunu anlatmaya çalışırlar. Makro ortamı anlatırlar, şirketin kendisinden, stratejisinden bahsederler ama 
orada tek başınasınızdır. Aslında bağımsız olmayı temsil edersiniz ve de bu zor bir durum. Çünkü öykünün ikna 
edici olması lazım ve çok yüksekten uçmaması lazım ve dürüst olması lazım o öykünün. O yüzden analizi yap-
manız şart, hikâyeyi anlamanız lazım, veriyi anlamanız lazım, kamu devlet kayıtlarına bakmanız lazım. Kendi-
nizden öncekileri anlamanız, idrak etmeniz ve şirketi öyle değerlendirebilmeniz gerekir. Ve firmayı araştırma 
raporunuzda çok basit bir şekilde açıklamalı ve yatırımcılara göndermeniz lazım.  Biz sizin mali tahminlerinizi 
anladığımız gibi değerlendirme ile ve değerle ilgili kılavuz edici, kılavuz olacak ilkelerinizi anlamaya çalışıyo-
ruz. Tabi ki firma sizi etkilemeye çalışır, siz değerlendirmenin kökünde yer alıyorsunuz. Tabi o yüzden farklı 
çok sert politikalarınız vardır, bazen Çin’deki politikacılarla konuşamıyorsunuz bile, bunu anlatamıyorsunuz 
ve bu öyküyü iyi anlamalarını istiyoruz. Yanlış anlamalarını istemiyoruz ya da yanlış bir yönde ilerlemelerini 
istemiyoruz, o yüzden izah edebilmek istiyoruz. Yatırımcılar da daima hep para kazanmak isterler ve bildiğiniz 
gibi, söylediğiniz de gibi bir çelişki, hep işlerini iyi yapmak zorundalar. Aksi takdirde öyle bir bağımsızlık, öyle 
bir özgürlük, kötü zamanlarda kötü şeyler oluşmasına neden olabilir. O yüzden çok iyi bir analiz becerinizin 
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olması lazım, çok iyi bir know-how, bilgi birikimi lazım. Öykünün iki tarafını da bilmeniz lazım hem endüstriyel 
kapsamı bilmeniz lazım, endüstride ne olduğunu, önceleri daha önceki liderleri bilebilirler ama lokal mikro 
ortam hakkındaki bilgileri eksik olabilir, lokal gereklilikler hakkında bilgileri eksik olabilir. Eğer o piyasada o 
pazarda ilk IPO’ysa, lokal düzeyde çalışan analiz uzmanı bazı şeyleri kaçırabilir. Başka sermaye piyasalarında 
ne anlama gelebileceğine dair elindeki ipuçlarını kaçırabilir, gerçekten çok zorlu bir işten bahsediyoruz. 

GARY BAKER:
Kesinlikle katılıyorum. Şimdi devam edelim bu çelişki konusuna dönelim. Roger, burada piyasa, danışman-
lar, yatırımcılar arasına çok büyük bir üçgen var. Bunu yönetmenin sorumluluğu kimde, bunun potansiyeli en 
azından kimde?

ROGER BARB:
Gary aslında çok zor bir soru sordunuz. Çok kapsamlı bir yanıtı var. Benim aklıma gelen ilk iki önemli tema-
dan bahsetmek istiyorum, bir tanesi şeffaflık, diğeri esneklik.  Eğer IPO’nun ne olduğuna bir dönüp bakacak 
olursak, bu tam yolun yolculuğun kendisi ve her türlü meseleye karşınıza çıktığı zaman sonucun ne olacağına 
dair hiçbir fikriniz olmuyor ve o yolculuğa çıktığınız zaman bununla ilgili bir görünürlük de elde etmiyorsunuz, 
sonuna kadar gittiğiniz zaman ancak bunu algılayabiliyorsunuz. Bu da neyin çelişki olduğunu anlamanıza yar-
dımcı olmuyor, o yüzden de son nihai sonuçlar önünde. Herhangi bir yaptığınız işlemin nihai sonuçlarını nasıl 
algılayacağınızı etkiliyor, acaba kendi danışmanlarından istedikleri sadakati, istedikleri adanmışlığı taahhüt 
edebilirler. Pek çok piyasanın çok sert bir şekilde farklı yönlerde ilerlediğini gözlemledik. Tahmin edin, bir 
işleme başladığınız zaman nasıl etkileyeceğini bir düşünün. Başladığınız zaman durumun hiç de böyle olma-
yacağını tahmin ettiğiniz için, şu an özel sermayenin nereye gittiğini tahmin etmek mümkün olamayabiliyor. 

Aslında bir jeopolitik gürültü var, ekonomik gürültü var, arka planda gürültüler içerisinde kendinizi ve şirketin 
sesini duymanız zor olabilir. O yüzden esnek olmanız lazım ve bir hedefe doğru ilerlediğimiz fikrini anlamamız 
lazım, bunu kaçırmamamız lazım. Ve aslında sonuca ulaşmamız bu anlama gelmeyebilir, bize aslında işi yapa-
cağına dair söz verip de işe her gün gelen insanlara güvenmemiz lazım. 

İkinci husus ise şeffaflık. Aslında IPO’ların piyasaya sürülmesiyle ilgili kullanılan teknolojilerin aslında süreci 
değiştirmiş olması, bu yatırımcılardan alınan geribildirimler, gerekli olan hususlara yöneltilirse, arada yolcu-
lukla ilerlenebilirse, eğer arada filtre edilmediğini düşünce elde ederse çok değerli olacağını düşünüyorum o 
bağlamda. Ve aslında insanlara da nasıl bir işe bulaştıklarını anlatmak çok önemi, o sürecin başında anlatma-
mız lazım. Bu şeffaflık ve esneklikle ve yaptığınız işin doğasını anlayabilmek, aslında en iyi yaklaşım olacaktır. 
O yüzden de bankacıları ve danışmanları seçerken güvendiğiniz insanları seçin, yoksa bu yolculuğa güvenme-
diğiniz insanlarla çıkmak yanlış olur.

GARY BAKER:
Doğru bir yanıt verdiniz, bu süreçteki bir başka adım ise belki de Sadık Bey siz söyleyebilirsiniz, aslında danış-
manın bu temsilci olmak konusunda nerede durduğu açık. Peki bu yatırımcıyı bu süreçte kim temsil ediyor, 
daha fazla temsiliyete mi ihtiyaçları var yoksa yatırımcının kendisinde mi yatıyor, profesyonel yatırımcıları davet 
ederken bunu düşünmesi lazım mı? Aslında kendi çıkarlarını teslim edecek önemli bir kurum var mı? 

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Aslında bu bir önceki sorudan daha da zor bir soru ama elimden geleni yapmayı deneyeceğim. Aslında kurum-
ların kendisi de bu konu başlıkları arasında. Bu IPO sürecinin aslında yatırımcıların çıkarını koruyup koruma-
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dığı meselesi her zaman konuşuluyor. Pek değişmedi diyebilirim. Son on yıllar içerisinde pek değişmedi. Baş-
ka başka mali piyasalara baktığınız zaman, finansal piyasalara baktığınız zaman çok az değişiklik olduğunu 
göreceksiniz.  Açıkça konuşmak gerekirse, bu süreç aslında Roger’in söylemiş olduğu süreçlerden bir tanesi. 
Yatırımcıların dahil olması aslında anahtar niteliği taşıyan unsurlardan bir tanesini taşıyor ve yatırımcıların 
dahil olması buradaki en önemli unsurlardan biri olma özelliğini taşıyor. Aslında belli bazı soruların çözülmesi 
için yardımcı olacaktır ve süreçteki yine şeffaflık, daha öne dile getirilmiş olduğu gibi önemlidir. Aston Martin 
IPO’sunda gördük Avrupa’da, ilk kez süreçte yer almayan analistler vardı, bilgilere nasıl ulaştılar bilemiyorum 
ama doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Şu anlamda, sürece dahil olmayan insanlar kendi görüşlerini 
bildirme şansına sahip oluyorlar ve yatırımcılara gidip bu görüşlerini bildirdikleri bu tür şeffaflık gerekir. Tür-
kiye’de de aslında lazım, Türkiye’deki bizim yasal koruyucumuz, aracı kurumların bir analist raporu yapmasını 
zorunlu kıldı. Fiyatlamayla ilgili arkada yatan fiyatları ve unsurları desteklemek ve belirtmekle kalmadı, başka 
tarafları da bu konuda bildirimde bulunmaya davet etti. Bu şeffaflığın artırılması açısından önemli bir durum 
ve kendi görüşlerini bildirerek, siz bu görüşlerin objektif olup olmadığını tabi tartışabilirsiniz ama bu sayfaları 
okurken yatırımcıların daima bir açık gözle okumaları ve kendi konularını daha iyi kavramaları mümkün ola-
bilir. Elbette bu süreçteki mevcut olan gerilmeleri anlamaları ve izlemeleri, takipleri daha hızlı olacaktır ve 
aslında tabi ki yasa koyucuların da doğru yönde ilerlemesi lazım.

GARY BAKER:
Maalesef zamanımız neredeyse sona erdi bizim. Belki birer cümleyle görüşlerinizi bildirirsiniz. Aslında en 
önemli düşünülmesi gereken husus nedir, bu şirketlerin kendi sorunlarını çözmesi için en önemli husus nedir 
göz önünde bulundurması gereken, tek cümleyle söyleyebilir misiniz?

KAAN KIRTAY:
Halka arzın arkasından yalnız olmadığımızın fark etmemiz lazım. Yatırımcınızı da temsil ediyor konumda olu-
yorsunuz, bunun arkasındaki ilk halka arzdan sonra kendi çıkarlarınızın arkasında durmanız lazım. Çünkü 
bu ilk halka arz, IPO, sadece işin başı, ilk attığınız adım. Ve bununla ilgili nasıl karar vereceğinizi ve bunu nasıl 
sürdüreceğinizi bilmeniz lazım. 

ROGER BARB:
Bizi arayın, beni arayın. Galiba en önemli şey şu olacak, aslında sizden başka sizin hikayenizi anlatacak kim-
se yoktur. Siz hikayenizi kendiniz anlatmalısınız, yani her şeyden önce, işin başından itibaren orada olmanız, 
yanında olmanız lazım. Bu sizin hakkınızda siz kendi hikayenizin şampiyonu ve kahramanı olmanız lazım. Siz 
doğru dinleyiciye gidip anlatabilmelisiniz hikâyeyi. 

SADIK ÇULCUOĞLU, CFA:
Aslında piyasa size keyfinizi kaçırmasın, Türkiye’de hep görüyoruz, pek çok iniş çıkışta bunun örneklerini gör-
dük. Elbette ilk halka arzda, IPO’da gözünüz açık olsun, herkesten önce bizi arayın ve neler düşündüğünüzü 
bizimle paylaşın ve hazırlıklı olun.

GARY BAKER:
Aslında bizim konuşabileceğimiz çok şey var, teknolojiden, gelecekten, gelecekteki model ve ücretlerle ilgili 
baskıdan bahsedebiliriz ama lütfen benimle katılın ve panel katılımcılarımıza teşekkür edelim hep beraber, bir 
alkış rica ediyorum efendim kendilerine. Size de teşekkür ediyorum.

PANELLER
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SERVET YILDIRIM:
40 yıl gibi bir süredir tam olarak anlaşılamayan yapısal reformlar gibi kapsamlı bir konuyu, bir saat içinde 
ele alacağız.

Türkiye’nin geçmişine bakıldığında, yapısal reformlar açısından hikayesi olan bir ülkeyiz. Cumhuriye-
tin kuruluşuyla birlikte, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan reformlar gözden 
geçirildiği zaman, dünya yapısal reform tarihine örnek olacak bir dönemi yaşadık. 2001 yılında yaşanan 
ekonomik kriz sonrasında da, biraz da mecburi olarak yapısal anlamda önemli adımlar attık.  

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da, yapısal reformların tartışıldığı dönemleri yaşadık. 1980’li yıllarda dere-
gülasyon, liberalizasyon ve özelleştirme gibi kavramlar sağ siyasi görüşün temsilcisi olan politikacılar tara-
fından benimsenirken, sol siyasi görüşün temsilcisi olan politikacılar ise eğitim ve kapsayıcılık gibi konulara 
ağırlık verdi.

Konuşmacılarımızla birlikte, ilk olarak yapısal reformların tanımıyla başlayacağız.
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DR. ZÜMRÜT İMAMOĞLU:
TÜSİAD olarak yapısal reformların gerekliliğine dikkat çeken kurumların başında geliyoruz. Yapısal reforma 
olan ihtiyacımız, yıllardır devam ediyor.

Kurucu başkanlarımızdan Feyyaz Berker’in yapısal reformlar hakkında 1971’deki ifadesine dikkat çekmek-
te fayda görüyorum. “Türkiye’de halkın en büyük taleplerinden biri, reform ihtiyacıdır. Yalnızca ekonomik 
reformdan bahsetmiyorum, insan hakları ve düşünce özgürlüğü tüm bunları kapsıyor. Özgürce düşündü-
ğümüzü söyleyememek, korkunç bir hapishanede yaşamak demektir.” 

2018 yılına geldiğimizde, Özgürlük Endeksi (Freedom House Index) isimli çalışmaya göre, Türkiye özgür 
olmayan bir ülke olarak adlandırıyor. Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla bulunduğu seviyeler kabul edilebilir 
değil. O yüzden her şeyden önce bu alanda yapısal reformları tamamlamamız gerekiyor.

Ekonomi alanını kısa vadeli dalgalanmalar ve trendler olarak iki farklı boyutta değerlendirebiliriz. Kısa va-
deli dalgalanmaların dalga boyunu azaltmaya yönelik politikalarla birlikte, büyümenin istikrarını sağlamak 
amaçlanır. Uzun vadede ise bütün ekonomilerin büyüdüğünü, ancak hızların farklılaştığını söyleyebiliriz. 

Kısa vadeli dalgalanmaları yönettiğimiz politikalar, para ve maliye politikalarıdır. Para politikasında ya-
pısal reformlara ihtiyaç duyuyoruz. Enflasyonun %25’e ulaştığı ortamda, Merkez Bankası bağımsızlığını ve 
enflasyon hedeflemesi politikasına uyup uymadığını tartışıyoruz. 2001 yılında yaptığımız reformlarla, siyasi 
etki altında olmayan bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızı oluşturduk.  Ancak hala bu tartış-
maları yaşıyoruz.

Yine 2001 yılında, bütçe disiplini, şeffaflık ve denetimi içerecek şekilde maliye politikası alanında da yapısal 
reformları uyguladık. Şeffaflığı sağlamak üzere, denetim mekanizmasını kurduk. Ancak, malesef bugün 
hâlâ bütçede genişleme mi gevşeme mi olduğunu, Sayıştay’ın görevini kararlılıkla yapıp yapmadığını tartı-
şıyoruz.

Uzun vadeli trende döndüğümüz zaman, teknoloji ve beşeri sermaye konusuna dikkat çekmek istiyorum. 
TÜSİAD olarak yapmış olduğumuz anket çalışmasına göre, Türkiye’de en çok reforma ihtiyaç duyulan 
alanlardan ilki eğitim sistemi, ikincisi hukuk sistemi olarak görülüyor. Teknoloji üretme tarafında ise, eği-
tim sisteminin yanında, üniversitelerin kalitesi, üniversite sanayi işbirliği ve reel sektörün inovasyon yapma 
kapasitesi ve teknolojiye yaptığı yatırımlar öne çıkıyor.

Genel olarak baktığımızda, yapısal reform sistemi iyileştiren bir etkiye sahip. Daron Acemoğlu’nun ça-
lışmasına atıfta bulunarak söylemek isterim ki, kurumsal yapının güçlü olması tüm sistemin verimli işle-
mesini sağlıyor. Ekonominin günübirlik değişen politikalar yerine, kurallı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. 
Merkez Bankası tarafından uygulanan enflasyon hedeflemesi politikasında, beklenti ve gerçekleşmeye 
göre reaksiyon fonksiyonunun belirlendiği durumda, piyasadaki belirsizliğin önüne geçilebiliyor. Maliye poli-
tikası alanında ise, mali kuralın ortaya koyulması ve bütçe hedeflerinden şaşılmaması gerekiyor.

Türkiye, enflasyon hedeflemesi ve mali kuraldan uzaklaştığı ölçüde yapısal reformlara o kadar ihtiyaç 
duyuyor. Ne kadar yaklaşıyorsa da, sağlıklı ve verimli bir yapıya ulaşıyor.

Türkiye’de son 20 yılda iki önemli büyüme dönemini incelediğimizde, iki dönemde de benzer şekilde orta-
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lama %7 civarında ortalama yıllık büyüme görmekteyiz. 2002 – 2007 döneminde ekonomik büyümenin 
verimlilik artışları, reformlar, demokratik açılımlar ve yüksek doğrudan sermaye girişiyle olduğunu gö-
rüyoruz. 2010 – 2018 büyüme döneminde ise, tüketim ve kamu harcamalarının artışına bağlı bir büyüme 
görüyoruz. Bu dönemde verimlilik artışı çok az olurken, ucuz ve bol para döneminde şirketlerin borçlarının 
yükseldiği, sermayelerinin zayıfladığını görüyoruz.

Dünyada bol ve ucuz para dönemi bittiği için, sermaye gelişen ülkelere daha yüksek maliyetlerle ve 
seçici davranarak geliyor. Bu nedenle yapısal reformlara bu dönemde daha fazla önem veriyoruz. Bugün 
bankalar çok ciddi bir kredi daralması içinde, reel sektör bu baskıyı çok ciddi olarak hissediyor. Sermayeyi 
verimli alanlarda kullanmalıyız.

DR. OSMAN CEVDET AKÇAY:
Türkiye’de yapısal reformun hep konuşulan ama bir türlü devreye girmeyen bir kavram olduğunu düşünüyo-
rum. Bunun sebebi, yapısal reformlara girebilecek kadar iktisadi bir toplum olmamamız.

Yapısal reformlardan herkesin olumlu etkilemesi beklenemez. Bir değişiklikten bugün yarar gören, yarın 
zarar görebilir. İngilizce’de olan “intertemporal trade off” isimli kavramın, Türkçe’de karşılığı yok. Zaman-
lar arası, zaman içinde gruplar arasındaki tercihlerin değişiminden haberdar olmadan, analizini yapmadan 
yapısal reformdan bahsedemeyiz.

Mal üretmek ve satmak iktisadi bir toplum olmaya yetmez, iktisadi nosyonları doğru kullanmak gerekiyor. 
Yapısal reform yapabilmek için, mevcut duruma ilişkin bir teşhis yapılması ve insanlar tarafından aşağı 
yukarı paylaşılması lazım. Oradan nereye gideceğiniz konusunda tartışmalar olabilir, ancak daha mevcut 
durumun teşhisinde anlaşabilmiş değiliz.

Türkiye’de yüksek enflasyonun oligopolistik piyasa yapısından kaynaklandığı görüşüne sahip olanlar var. Bu 
düşünce geçerli değil, çünkü enflasyonla fiyat düzeyi yüksekliği tamamen farklı kavramlar. Sektördeki rolü 
açısından farklı pozisyonda olan şirketlerin bulunduğu ortamda, kendi sektöründe monopol olan şirketin 
tek başına fiyatı artırması kar maksimizasyonunu artırmaz. Bunu bilmeden politika yapıcı pozisyonunda 
olunamaz

Ticaret dengesiyle ilgili de şöyle bir görüşle karşı karşıya kaldım. “İhracat gol atmak gibidir, ithalat gol 
yemek gibidir, istediğiniz kadar çok gol atın, daha çok gol yerseniz maçı kaybedersiniz.” Dış ticaret den-
gesini anlatmak için bundan daha kötü bir örnek olamaz. Böyle bir duruma bazen isteyerek düşersiniz. 
İhracat kapasitenizi artıracak olan ithalatı yapmak, cari açık vermek demektir. Potansiyeli artırmak için 
bunu yapmak gerekiyor. 

Okuryazarlığın yetersiz olduğunu gösteren bir diğer örnek ise, “tüketmeden büyüme olmaz, hem üretmek 
lazım hem tüketmek” bu tanımlama tamamen yanlış. 100 birim mal üretirken, sonraki yıl 110 birim üretti-
ğimizde %10 büyürüz. Hiç tüketmeden bir dahaki dönem 121 ürettik ve 110’un üzerine yine bir %10 büyü-
dük. Bu sefer ilk yıl ürettiğimiz 110’u ve 121’i tükettik yine %10 büyüdük. Son yılda yine 121 üretip hepsini 
tüketsek hiç büyümemiş oluruz. Bu tamamen üretim yöntemiyle büyüme muhasebesiyle ilgili. 

Herkes finansal okuryazarlıktan bahsediyor. Önce iktisadi okuryazar olmalıyız. Bu yüzden yapısal re-
formlardan tam olarak bahsedemiyoruz. Çünkü zamanlar arasında düşünemiyoruz.

PANELLER
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Yüksek enflasyon yüksek faiz, onunla birlikte gelen volatil enflasyon ve volatil faizle kilitlenmiş durum-
dayız. Tercihler arasında %2 enflasyon %3 büyüme ile %3,5 enflasyon %6 büyüme arasındaki seçimi yapa-
bilirsiniz. Ancak %3 enflasyon %3,5 büyüme ile %10 enflasyon %6,5 büyüme arasında bir seçim yapılama-
yacağını anlamak gerekiyor. Böyle bir şeyin olmayacağını anlamadan, politika yapıcısı olunamaz.

İktisatta mutlak doğrular yok, mutlak ihtimaller yok, hep değişiyor bunların hepsi. Bunun nasıl değiştiğini, 
niye değiştiğini anlayamazsanız, iktisatla ilgili hiçbir şey anlayamıyorsunuz.

SERVET YILDIRIM:
Türkiye’de büyüme mi enflasyon mu tartışması hep yapılır. 2000’li yıllarda Süreyya Serdengeçti başkanlığın-
daki Merkez Bankası yönetimi, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük enflasyonun şart olduğunu anlat-
maya çalıştılar. O dönemde benimsenen bu fikir, günümüzde hala tartışılıyor. Yüksek enflasyon ortamında, 
yüksek büyüme tartışması aşılamadı.

DR. OSMAN CEVDET AKÇAY:
Evet, Merkez Bankası’nın görüşüne katılıyorum. Fed’in görev tanımında da aynı konudan bahsediliyor. Fed’in 
amaçladığı üç bileşen, fiyat istikrarı, istihdam ve faiz oranlarının makul düzeyde seyretmesidir. Fed, fiyat is-
tikrarı olmazsa, diğerlerinin de olmayacağını düşünüyor. Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişememe 
nedeni, yüksek volatil enflasyon ve yüksek faizlerdir.

SERVET YILDIRIM:
Peki Murat Hocam, sizle devam edelim kaldığımız yerden. Siz de yapısal reformdan ne anlıyorsunuz, ne 
anlamalıyız, o çerçeveden başlayalım. Biraz da mikroya ineceksiniz sanırım.

PROF. DR. MURAT FERMAN:
Türkiye’de yapısal reform kavramı, bir şey yapılmadan hakkında çok bahsedildiği için bir parça içi boşal-
tılmış ve toplumsal inanılırlık ve sermaye bakımından aşındırılmış bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 
Kavramları korumalıyız. Yapısal reform kavramını zaman kazandırıcı bir unsur olarak görürsek, onun 
olumlu bir kaldıraç olma etkisini kaybederiz.

Türkiye’de bir şeyi yapılandırabilmek için, dünyanın her yerinde ilk önce zeminin sağlam olması lazım. Tür-
kiye’de mevcut enflasyonist yapı karşısında zihniyetimizi, duruşumuzu değiştirmeden, yapısal reform yapıl-
ması mümkün değil. 

Enflasyon bütün gerçekleri çarpıtan kötü bir mercektir. Türkiye’de enflasyon daima isteyerek belli bir 
noktaya kadar büyütülen, bir parça gerçeklerden kaçmanın yolu olarak kullanılmış. Enflasyon maale-
sef Türkiye’de kullanılmış, %100’lerin üstüne geçince de hemen geriye çekilmiş bir unsur. Latin Amerika, 
İsrail vs. örneklerinde olduğu gibi başarılı bir mücadele yapılmamıştır. Bugün enflasyonun ulaştığı nokta 
bizi etkiliyor. Bu etkileme düzeyiyle birlikte, yapısal reformlara götüren ortak platformda buluşmaya her 
zamankinden çok daha yakınız.

Profesör Hirsh, 1930’lu yıllarda Türk Ticaret Kanunu’nu hazırlamak üzere Türkiye’ye geldi ancak sonuç 
alamayıp ülkesine geri döndü. Türkiye’de düzenleme yapılması için çalışıldığında “henüz zamanı gelmedi” 
mazeretiyle karşılaşıyoruz. Bunu aşmamız gerekiyor. Diğer yandan teşvikleri sadece seçici olarak belirle-
diğimiz alanlara sağlamalıyız. Seçimden evvel ilk defa seçici teşvik gördük.
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SERVET YILDIRIM:
Türkiye örneğinde yapısal reformun unsurlarını neler olması gerektiğine ilişkin görüşlerinizi alalım. Daha 
önce yapısal reformları özelleştirmeye, deregülasyona, liberalizasyona indirgemiştik ama sonra fark ettik 
ki, eğitim kavramı da yapısal reformların içine girdi. Örgün eğitimde ortalama 7-8 yıl eğitim görmüş nüfusla, 
20-25 bin dolarlık milli gelir hedefine ulaşamayız. Türkiye’de ulaştırmaya bakıyoruz. Fabrikaları, limanları 
yapmışız ancak fabrikadan limana o malı taşıyacak demiryolu hattını yapmamışız. Dolayısıyla burada bir ve-
rimlilik unsuru yakalayamamışız. Adalet sisteminin de sorunlarını biliyoruz. Tüm bu çerçevede baktığımız 
zaman, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yapısal reform programında ana eksen, ana unsurlar ne olmalı?

DR. ZÜMRÜT İMAMOĞLU:
Şimdi her iki konuşmacıdan da alıntılar yaparak devam edeceğim. Cevdet hocam dedi ki, mevcut durumda 
kazananlar var, kaybedenler var. Değişim için mevcut yapıya göre konumlanmış olanları ikna etmek çok 
zor. Murat hocam da özellikle, Türk Ticaret Kanunu’ndan örnek verdi. Çok şaşırmadım dönüşmediğine.

OECD’nin Türkiye raporunda bu sene, şirketlerin anatomisi çekilmiş. Bu çalışmaya göre, Türkiye’deki şir-
ketlerin bir çoğunun ya yarı formel ya da kayıtdışı olarak işlediği ortaya koyulmuştur. Reform ihtiyacı 
duyanlar, kayıtlı dünyada olan şirketler, Yarı formel ve kayıtdışı olan şirketlerin reform ihtiyacı da yok. Fir-
malarımız büyüsün diye, bu yapıyı teşvik mekanizması olarak yıllarca kullandık. Vergi reformunu yaparak 
tabana yayarsak, çok ciddi bir sistem iyileştirmesi elde edebiliriz.

Ucuz para döneminin sonuna geldik. Türkiye, bankacılık reformuyla beraber 2001 sonrası büyük bir finan-
sal derinleşme, büyük bir kredi büyümesi yaşadık. 2002 yılında kredilerin milli gelire oranı %10 iken, bu-
gün %70’lere ulaştı. Bu kadar yüksek kredi büyümesi, hiçbir zaman olmayacak, doyum noktasına ulaşıp 
daha istikrarlı bir büyüme dönemi gelecek. Büyüme için şirketlerin daha verimli hale gelmeleri gerekiyor. 
Şirketlerin kaldıraç oranları aşırı yükseldi. Bu şirketlerin sermayeye ihtiyacı var. Yarı formel yapıdaki şir-
ketlerin, kredi dışında kaynak bulması oldukça güç olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden, bu firmalarda 
da bu reformun yapılması gerekiyor. Mevcuttaki bu yapı artık büyümeyi taşıyamıyor. Bu reformun yapılma-
sı, sermaye koyacak ortak bulmak için gerekli. Kurallı ve şeffaf bir yapıda çalışmak gerekiyor. Daha fazla 
şirketin halka açılarak, sermaye piyasalarını kullanması gerekiyor. Bu krizin çıkışı, daha fazla para, daha 
fazla kredi değil. Bu krizin çıkışı gerçekten yapısal reform, artık önümüzdeki büyüme dönemi böyle verim-
lilikle ve reformlarla gelebilecek.

Türkiye’nin küresel rekabet endeksinde en kötü olduğu alan işgücü verimliliğidir. Bu alanda 138 ülke ara-
sında 126. sıradayız. Kıdem tazminatı sorununu hala çözemedik, ücret dışı yükler çok yüksek, işgücünün 
eğitim sorunu hala çok ciddi boyutlarda. 

Ülkemiz yargı bağımsızlığı alanında 138 ülke arasında 107. sırada yer alıyor.  Kamunun getirmiş olduğu dü-
zenlemelere yargı yoluyla itiraz edildiğinde sonuç almayı içeren sıralamaya göre, 117. sıradayız. Diğer yan-
dan bilimsel araştırma kurumlarının kalitesinde 103. sıradayız. Diğer yandan Türkiye’nin enflasyon sıra-
lamasındaki yeri geçen senenin rakamıyla 121, eğer ki enflasyonu %5 altına indirebilirsek bu gerçekten 
bir yapısal dönüşüm olacaktır. Rekabette karşılaştırmalı üstünlükte 106. sıradayız. Türkiye’nin ithalatının 
da ihracatının da milli gelire oranının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Her ikisinde de 100. sıradayız. 

SERVET YILDIRIM:
Zümrüt hocam, sizin de şimdi vurgulamanızda hep büyüme öne çıkıyor. Yapısal reform denince ekonominin 
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büyüme kapasitesini artırmak, herhalde nihai hedeflerden birisi. Türkiye, milli gelir itibarıyla dünyanın en 
büyük 17. ekonomisi konumunda. Alt sıralara baktığımızda, İsviçre ve Belçika’nın üzerindeyiz. Ancak, bu ül-
kelerden daha iyi ekonomi değiliz. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 9 bin dolar civarında. Bizden daha 
küçük ekonomilerde bu rakam bizim, 3-4 katımız düzeyinde. Yapısal reformlarla birlikte, hem ekonomik 
büyümeyi, hem kişi başına düşen milli geliri, hem de gelir dağılımını düzeltmeyi hedeflemeliyiz.

DR. OSMAN CEVDET AKÇAY:
Türkiye’de kaynak dağılımı konusu son 10-15 senedir gündeme geliyor. Çünkü daha evvel kaynağı olan bir 
ülke değildik. Şimdi kaynakların yanlış kullanımından biraz yeni bahsetmeye başladık. İstikrarlı fiyatlar, ta-
sarrufları ve sermaye oluşumunu destekliyor. Türkiye’de kaynakları verimli alanlara aktarmaktan çok, 
kendimizi enflasyondan korumaya çalışıyoruz.

Türkiye’de sermaye stoku gerekiyor. Sermaye stoku için de ya dış finansman, ya da bireylerin önünü gör-
mesini sağlayarak tasarrufları artırmak gerekiyor. 2005 ve 2009 yılları arasında reel faiz %10,2 düzeyin-
deyken, %1,6 seviyesine gerilemiştir. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük makro başarısıdır. 

Türkiye, yüksek ekonomik büyümeyi yüksek faiz düşük kur döneminde başardı. İçinde bulunduğumuz dö-
nemde, yüksek kur düşük faizle ilerlemeye çalıştık. Hem kur hem faiz yükseldi. Çünkü böyle bir model yok.

Küreselleşme sonrasında, büyüme modeli diye bir kavram kalmadı. Büyüme modeli belirleme yetkisini, 
küresel sisteme devretmiş durumdayız. Bazı kanallar doğru kullanıldığında, ticaret ve finans kanalları le-
hinize çalışarak büyümeyi yukarı çekiyor. Türkiye’nin sıkıntıları aslında felsefi düzeydedir. Henüz bir sivil 
anayasa yazamamış bir ülkeyiz. 

Rusya’da katıldığım bir panelde devlet başkanı Putin, Rusya ekonomisinin ne kadar zayıf olduğunu, ekono-
mide tek bir malın ağırlığının yüksek olduğunu anlattı ve konuşmasını tamamladı. Böylelikle, yatırımcılara 
zayıf yönlerinin farkında olduğu mesajını vermiş oldu.

Enflasyonun oligopolistik bir yapıdan kaynaklandığını söyleyen birinin kamuoyuna karşı ağır bir sorumlulu-
ğu var. İktisadi temellere uymayan söylemleri açıklamak, kamuoyu yaratıyor.

Türkiye’de reformlar hükümetler eliyle geliyor. Mesela, son dönemde reform 2002 yılında Ak Parti’den gel-
di. Avrupa Birliği ve IMF ile yürütülen projelerle özelleştirmeye ağırlık verildi. Liberalleşme ve piyasa yanlısı 
önlemlerle çok başarılı sonuçlar alındı. Ancak, reform talebi halktan gelmedi. Şu anda reform talebinin 
toplumun kendinden gelmesi gerekiyor. Türkiye’de iktisaden alternatif bir ajandayla gelerek, ülkeyi farklı 
bir yere götürmek istediğini söyleyebilen bir muhalefet göremiyoruz. 

SERVET YILDIRIM:
Bazı adımların seçmen nezdinde karşılığının olmaması, siyasi otoritenin adım atmaktan kaçınmasına ne-
den oluyor. Enflasyon konusu da bu şekilde.

2002 yılında yeni hükümet göreve geldiği zaman, önceki hükümetten devraldığı güçlü yapısal adımlar vardı. 
IMF’nin zoruyla üçlü koalisyon döneminde yapılan yapısal reformlar, o dönemde iktidarda olan partilerin 
değişmesine neden oldu. Enflasyon seçmen nezdinde çok fazla itibar gören bir konu değil, faiz tartışmasına 
daha fazla önem veriliyor.
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PROF. DR. MURAT FERMAN:
Hocalarımız önemli noktalara dikkat çekti. Anlaşılıyor ki bu işin sihirli bir formülü yok. Eğer anlayışta belirli 
bir gelişme olmazsa, yapısal reformların ayakları yere basmayacaktır.

Enteresan bir örnek vermek istiyorum, dünyada ilk tüketici koruma teşkilatı, 1926 yılında New York’ta kapı 
kapı dolaşıp çeşitli vaatlerle ev hanımlarının zihnini çelen seyyar satıcılara karşı, bir grup ev hanımının bir 
araya gelmesiyle kuruluyor. Türkiye’de 1986 yılında, 60 yıl sonra rahmetli Dündar Soyer tarafından kuru-
luyor, kendisi Ege Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği meclis başkanıdır.  Türkiye’de reformların otorite ta-
rafından yapıldığını görüyoruz. Enflasyonun ortada bulunmasının nedeni de ölçmekten kaçmaktır. Günü 
kurtarmaya çalışırken, kısa hesaplarla istikbali berbat etmektir.

Etkin, etkili ve verimli olarak uzun soluklu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ekonomi beklenti yöne-
timidir. Karamsar bir atmosferde iyimser sonuçlar elde edilemez. Yapısal reformlarda da bizi ileriye taşıya-
cak kulvar, ihtiyatlı iyimserlik kulvarıdır. 

PANELLER
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ÜCRETSİZ
ANALİZ
DESTEĞİ
Risk algınız, hedef ve beklentileriniz 
ne olursa olsun. Tecrübeli analiz 
kadromuz ile yapacağınız 
tüm yatırımlarınızda yanınızdayız.
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ÜCRETSİZ
ANALİZ
DESTEĞİ
Risk algınız, hedef ve beklentileriniz 
ne olursa olsun. Tecrübeli analiz 
kadromuz ile yapacağınız 
tüm yatırımlarınızda yanınızdayız.

CEM TUTAR:
Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün yapay zekâ 101 panelinde önce tanımlardan başlayarak biraz finans dün-
yasına doğru; sermaye piyasalarına doğru kestirme yapmaya çalışacağız. Öncelikle Cem Say hocamla baş-
lamak istiyorum. Yapay zekâ, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi konular sürekli gündemde. Bunlar 
öncelikli olarak nedir ve neden bu kadar çok konuşuluyor son dönemde?

PROF. DR. CEM SAY:
Yapay zekâ aslında 50-60 yıldır üzerinde çalışılan büyük bir mühendislik projesi. Bilgisayar dediğimiz 
makinenin öteki makinelerden farklı olarak, başka her şeyi taklit edebilme özelliğinin 1930’lı yıllarda fark 
edilmesinden sonra, insanların bilişsel faaliyetlerini, düşünce mekanizmasını taklit edebileceği de anlaşıl-
dı. 1956 yılında “yapay” ve “zekâ” kelimelerini ilk kez yan yana kullanarak, “İnsanların bütün düşünsel fa-
aliyetlerini bilgisayara yaptırabiliriz, hatta bilgisayar insandan daha hızlı çalışırsa, daha iyi bile yaptırabiliriz” 
diyen bir grup Amerikalı bilim adamı tarafından bu proje başlatıldı. 

Peki neden şimdi sürekli bu konuda haberler yaygınlaştı? Çünkü bunun keşfinin ardından ilk 20-30 yıl-
da yapmaya çalıştığımız şeyler oyuncak seviyesinde oldu. Problemin tam boyutunu, bilim adamları dâhil 
tam olarak anlayamadık. Başta zekâ derken, satranç oynama, matematik problemi çözme gibi insanlar 
yaptığında zekice bulduğumuz davranışları kastetmemiz gerektiğini zannediyorduk. Oysa insan bilişinin 
büyük bir bölümü aslında hayvanlarla ortaklaşa sahip olduğumuz sinirsel devrelerde; görüntü tanıma, 
gözümüze gelen sinyalde insan yüzlerini hemen ayırt edebilme gibi donanımımızın özel olarak evirildiği iş-

PANEL 3: YAPAY ZEKA 101
13 Kasım 2018
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lemlerden de geçiyor. Bunu bilgisayara yaptırmanın satranç oynatmaktan çok daha zor olduğunu keşfettik. 
Son yıllarda bunun heyecanlı seviyeye gelmesi, artık örüntü tanıma gibi birçok işi de bilgisayara nihayet 
başarılı şekilde yaptırabilmemizden kaynaklandı. 

Bilgisayara bir şeyi öğretmenin birkaç değişik yöntemi vardır. Birincisi aslında programlama, kodlama dedi-
ğimiz şey. Yani siz o işin nasıl yapıldığını biliyorsunuz ve bilgisayara bir tür talimatname veriyorsunuz, “bu işi 
yapmak için önce şunu yap, sonra bunu yap, sonra bunu yap” diye işin adımlarını anlatıyorsunuz. Ama görme, 
ses tanıma gibi şeyleri bu şekilde kodlayamıyoruz çünkü biz bu işi nasıl adım adım yaptığımızı bilmiyoruz; bu 
işler bilinçaltı seviyede gerçekleşiyor. Sahip olduğumuz “sinir ağları” denen bu sistemi taklit etmek için bir 
bilgisayar sistemini nasıl kurup eğiteceğimizi aslında 1980’li yıllardan beri biliyoruz. İnsan beynindeki sinir 
hücreleri nasıl birbirine bağlanıyorsa, bilgisayar da içinde onları taklit eden sanal birimleri birbirine bağlar. 
Örnekler göstererek, mümkünse yüzlerce, binlerce, on binlerce örnek göstererek; “bak bu iş böyle yapılır”, 
“bu ikisi arasındaki ilişki böyledir”, “bu resmin içinde Ahmet var”, “bu resmin içinde Ahmet yok” şeklinde 
bilgiler yüklenerek bilgisayara bağlantılar öğretilebiliyor. Sonrasında bilgisayar, daha önce hiç görmediği bir 
resim önüne geldiğinde resimde Ahmet’in olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu öğretme yöntemine “yapay 
öğrenme” diyoruz; “machine learning”in tam Türkçe kelime çevirisi olan “makine öğrenmesi” de kullanılı-
yor ama bu profesyonellerin sevmediği bir terim. Onun yerine yapay öğrenme demeyi yeğliyoruz. 

Sinir ağlarına bu şekilde bir şey öğretmenin 80’lerden beri bir algoritması vardı; biliyorduk ama doğru düz-
gün çalıştıramıyorduk. 2006 yılından itibaren birkaç şanslı birbiri ardına gelişme sonucu, bu algoritmayı 
çok iyi çalıştırabilir hale geldik. Eskiden sinir ağlarını sadece küçük boyutta yapabiliyorduk, artık çok büyük 
boyutta sinir ağları yapabilmeye başladık. Bunlara verinin boyutu nedeniyle derin ağlar deniyor. Bu sinir 
ağlarının öğrenmesine de derin öğrenme deniyor. Derin öğrenme denen teknik sayesinde görüntü tanıma 
gerçekleşiyor; Facebook resminizi koyduğunuzda daha önce o resmi hiç görmemiş olsa bile hemen sizi 
tanıyor ve buna benzer birçok “şak” diye cevap yapıştırma gerektiren tipten işi yüksek başarımlı şekilde 
yaptırmayı öğretebiliyoruz. Doktorlar röntgene bakıp nasıl hemen saptamalarını yapabiliyorlarsa, bilgi-
sayarlar artık bu saptamayı onlardan daha hızlı yapar hale geliyor. Şimdi de insanlarda “bir dakika bu 
bilgisayarlara ne oluyor, işleri bizden iyi mi yapacaklar, işimizi elimizden mi alacaklar” gibi bir rüzgâr esmeye 
başladı. Sanırım o yüzden; şimdi panelimize müthiş ilgi var.

CEM TUTAR:
Çok teşekkür ederiz. Sayın Anderson, bugün yapay zekânın veri olarak görülmesi sebebiyle etik, analitik 
veri de çok önemli hale geldi. Siz de görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

NICHOLAS ANDERSON:
Cem Beyin söylediklerine ben de ekleme yapmak istiyorum. Bunların çoğu çok yeni şeyler değil, son 10 
yıldır “büyük veri” konuşuluyor. Yapay zekâ da veriyle yaşıyor. Daha önceki sunumda da gördüğümüz gibi 
verinin büyüklüğüyle ve değeri ile alakalı bir durum var. Aynı zamanda kullanmadığımız veri oranı da çok 
fazla, elimizde olan verilerin yüzde 20’sini kullandığımız söyleniyor. 

Veri aynen petrol gibi. Petrol ancak rafine edildiği zaman ürüne dönüşebiliyor. Veri de aynı şekilde, an-
cak işlendiğinde ürüne dönüşebiliyor. Bu nedenle verinin kalitesini kontrol etmek lazım. Elinizdeki veri 
çeşidinin sizin işinize yarayıp yaramadığına bakmak lazım. Finans açısından, son 50 yıldaki mortgage uy-
gulamalarına bakın, belki erkekler daha fazla kullanıyor mortgage kredilerini. Eskiden öyle deniyordu. 
Bu veriyi bir yapay zekâ modeline koyarsanız, taraflı bir veri yüklemiş olursunuz. O yüzden burada ve-
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rinin ne kadar alakalı olduğu çok önemli hale geliyor. Bu bazen çok kolay olmuyor. Bu durum, bizimki gibi 
teknolojik firmaların sorumluluğunu öne çıkartıyor. Bizim sorumluluğumuz, bu süreçleri herkes için 
daha şeffaf hale getirmek. Daha fazla yardım sağlayan tarafta olmalıyız; bu çözümleri getiren ve uygulayan 
tarafta olmalıyız. Mesela bir doktor gibi düşünün. Elimizdeki yapay zekâ modeli, farklı finans raporlarında 
kullanılabilir. Farklı konularda yardımcı olabilir. Ama bunu karara dönüştürürken bir profesyonel şunu sor-
malı; neden bu veriyi kullanıyoruz? Karşımızdaki profesyonelin de bize güvenmesi için şeffaflık gerekiyor. 
Hem sürecin hem kullanılan modelin şeffaf olması gerekiyor. Hangi modeli kullandım ben? Hangi verileri 
burada dikkate aldım? Dolayısıyla buna daha fazla uyum sağladıkça kararlarımızı da daha rahat verebilir 
hale geleceğiz. 

Bu aslında beni sorumluluk konusuna getiriyor. Gerd Leonhard, Facebook’tan bahsetmişti mesela, özellik-
le teknolojiyi kaynak olarak sağlayan teknoloji firmaları olarak biz, bu modellerin neler yapabilecekleri 
konusunda şeffaf olmalıyız. Ancak bu veriyi kullanan insanlara da sorumluluk düşüyor. Mesela Camb-
ridge Analytics Facebook verilerini kullanıyorlarsa, bu onların sorumluluğu. Bizim bu verileri kullanırken 
şuna bakmamız lazım; bu şirketimizin etik kurallarına uyuyor mu? Bu da değişecek birçok açıdan ama bu 
sorumluluk hepimizin ortak sorumluluğu.

CEM TUTAR:
Serdar Bey, sizin de TTGV’den ciddi bir tecrübeniz var, piyasadaki gelişmeleri, teknolojik altyapılarımızı ve 
herkesin ne yaptığını gözlemliyorsunuz. Akademik bir geçmişiniz de var; dolayısıyla Türkiye’nin şu anda 
yapay zekâda bilişsel ve teknolojik altyapısı ne durumdadır acaba?

DR. E. SERDAR GÖKPINAR:
Bizim teknolojiyi her ortamda tartışıyor olmamız lazım, hatta taksiciler odası seçimlerinde bile 
ciddi bir teknoloji paneli olmalı kanaatimce; çünkü bu bizim gerçeğimiz. 

“Türkiye’de yapay zekâyı ve teknolojik durumunu nasıl görüyorsunuz?” sorusuna aslında rahmetli 
cumhurbaşkanlarımızdan Sayın Süleyman Demirel’in bir sözüyle yanıt vermek istiyorum. Ken-
disine sormuşlar: “Türkiye’nin durumunu nasıl görüyorsun?”. “Tek kelimeyle ifade edersem iyi 
derim, iki kelimeyle ifade ediyorsam iyi değil derim.” demiş. 

Şimdi gelin bunu üç boyutta inceleyelim. Birinci boyut alan bilgisi. Bir kere finans ve bankacılık 
sektörü özelinde bizim uzmanlarımıza diyecek hiçbir şey yok. Bu kadar zorlu bir ortamda ki son 
dönemde de böyle bir ortamdan geçiyoruz; isimlendirmek bana düşmez içinden geçtiğimiz dö-
nemi ama yaşananları da hesaba kattığımızda; arka arkaya sıkıntılı durumlar, krizler, para yok-
sunluğu, kredi çevirmeler falan, finans, bankacılık, para, sermaye konusundaki alan uzmanlığı 
anlamında bence ülkemizde oldukça iyi durudayız. İkincisi, teknolojik bağlamı da ayırmak gere-
kiyor. Teknolojide şöyle bir yanılsama yaşıyoruz; teknoloji firması veya teknoloji kuruluşu dediği-
mizde bunu ikiye ayırmak lazım. İlki teknolojiyi üretenler ve geliştirenler; ikincisi ise bunu alıp 
kullananlar. Türkiye’de sektörlerimiz, özellikle de finans ve bankacılık sektörü, teknolojinin 
özümsenmesi, adapte edilmesi ve kullanılması bağlamında iyi bir durumda. Teknoloji üreten bir 
ülke olmadığımız için faz farkıyla bunu yaşıyoruz. Yine de şirketler bu teknolojileri alıyorlar, kulla-
nıyorlar ve bir şekilde hayata geçiyorlar. Ama genel olarak ülkemizde pek çok teknoloji alanında 
olduğu gibi bu alanda da teknoloji öncüsü olmadığımız için, yani ülkede bilimsel ve teknolojik 
bilgi üretimi çok kısıtlı olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. 
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Mesela size bir örnek vereyim. Ben savunma sanayi kökenliyim. Savunma sanayinin ülkemiz için şöyle 
bir önemi var; teknolojinin mutfağı anlamında en geniş alandır. Savunma sanayide çok yoğun tekno-
loji, bilgi geliştirilir ve bunlar faydaya dönüştürülür. Şu anahtar kelimelerle bir tarama yaptım; “para”, 
“finans”, “bankacılık”, “ekonomi”, “ekonometri”, “mühendis”, “muhasebe” ve benzeri. Yüksek lisans 
ve doktora tezleri ne durumda bir bakayım dedim. Hepiniz buna YÖK’te, bakabilirsiniz, benim yaptığım 
çok üstün bir şey değil. 1998 yılında ilk tez yapılmış. Bu alanlarla yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin 
öğrenme, büyük veri, veri bilimi gibi bu güncel anahtar kelimelerle ilgili tez sayıları şöyle; toplamda 5 
doktora, 9 yüksek lisans tezi var ve bunlar son 20 yılda yapılmış. Bu sayı çok az. 

Az önce söylediğimiz gibi; teknolojinin alınıp kullanılması, özümsenmesi konusunda iyi durumdayız. Fa-
kat teknolojik ve bilimsel bilgi üretimi ve bunun hayata geçirilmesi konusunda -takdiri sizi bırakıyorum- 
çok çok iyi durumda değiliz. Peki, bu neyi değiştiriyor? Yanılıyor olabilirim ama ben şöyle bir kanaate 
sahibim; ekonomik krizler aslında başka şeylerin göstergesidir. Önce bilimsel ve teknolojik krize gi-
rersiniz veya bilimsel teknolojik açık verirsiniz, sonra finansal cari açık verirsiniz. Az önce söylediğim 
gibi üç boyutta incelediğimizde, alan bilgisi olarak kimsenin bizim insanlarımızın da uzmanlarımızın 
eline su dökebileceğini düşünmüyorum. Teknolojinin özümsenmesi, kullanılması konusunda iyiyiz 
ama bilimsel ve teknolojik bilgi üretimi konusunda iyi durumda değiliz deyip, ben sıramı böyle salmış 
oluyorum.

CEM TUTAR:
Yapay zekâ her şeyi çözen bir anahtar mı? Biraz önce insanla bağdaştırdınız, bu arada yeni çıkan 50 soru-
da yapay zekâ kitabınızı okudum ve çok keyifli buldum. Bugün imza alma fırsatı da buldum, size de öne-
riyorum. Bilgisayarla insanı özdeşleştiriyorsunuz, dolayısıyla insanın yaptığı hatalar, yapay zekânın yaptığı 
hatalarla bir şekilde özdeşleşiyor bir yandan da belki. Aslında burada yapay zekânın her şeyi çözen bir 
anahtar olup olmadığı konusunun yanı sıra bir de ceza ehliyeti meselesi var. Bu ikisini nasıl birleştirelim. 

PROF. DR. CEM SAY:
Ben Türkiye’de üniversite sınavında bilgisayar mühendisliği yazıp Boğaziçi Üniversitesi’ne giren 
ilk kuşaktanım. Yıllardır Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitimi var ve yapay zekâ üzerinde 
de ciddi bir akademik birikimimiz var. Bizim Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölü-
münden Ethem Alpaydın Hocamızın yapay öğrenme kitabı, Çin’de Çince’ye çevrilen, Amerika’da 
okutulan; uluslararası kabul edilen bir ders kitabı. Bizim mezunlarımız en kritik yerlerde çalı-
şıyor. Örneğin; ODTÜ’den mezun bir çocuk dünya GO şampiyonunu yenen Google Deep Mind şir-
ketinde çalışıyor. Ama Türkiye’de bir şey geliştirmenin belli bir sürtünme faktörüyle karşılaşma 
riski var. Facebook’tan 9 yıl önce, harika bir paylaşım platformu olan bu fikri ilk icat eden kişi, 
Ekşi Sözlüğü icat eden adam. Fakat Türkiye’de tutuklanması gibi şeylerle karşılaştıktan sonra, 
gitti Amerika’ya taşındı, orada programcı olarak çalışıyor. Onu da göz ardı etmeyelim. 

Yapay zekânın her şeyi çözen büyülü bir alet olarak görülmemesi gerek. 50 Soruda Yapay Zekâ 
kitabında bunu anlatıyorum. Şimdi daha 1930’larda bu işin kuralını ortaya atan Alan Turing’in 
de gösterdiği gibi, çözülemeyen bazı problemler var. Matematiğin doğasından kaynaklanan bir 
sorun var. Bazı problemler çözülemiyor, Ama onları insanlar da çözemiyor. Bilgisayarların 
çözemediği problemlerle insanların çözemediği problemler aynı problem kümesine denk ge-
liyor ve işin güzel tarafı, insanların çözebildiği her bilgi işlem işini de bilgisayar yapabiliyor. 
Bu da karşımıza şu soruyu getiriyor, “Nasıl olur? Âşık da olabilir mi, şarkı da besteleyebilir mi?”.
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Bunların hepsinin teorik cevabı evet maalesef. Ama tabi ki bunların bazılarını şimdiden yaptırmayı başarabi-
liyoruz bilgisayara, bazılarını yaptırmamız da daha uzun süre alacak. Mesela robot şair Deniz Yılmaz’ı duya-
nınız oldu mu? Türkçe şiirler yazan böyle bir program var ve bunu kuran Bager Akbay adlı, hem teknolojiden 
hem sanattan anlayan arkadaşımız, Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesi var ya hani kötü kötü şiirler 
yayınlayan, oraya yönelik şiirler yazabilecek bir program olarak tasarlamış bunu. Ve o kalitede, hatta bence 
daha iyi şiirler yazıyor. Ama Posta bunu kabul etmemiş çünkü onlara için fazla entelektüel laflar var içinde. 
Bizim yapabilip, bilgisayarın yapamayacağı bir şey yok. Bu durum da cezai ehliyet gibi konuları gündeme 
getiriyor. Benim hukuk mastırı yapan bir öğrencim de var, o da bu konularla ilgileniyor. Günün birinde biz bu 
bilgisayarlara, robotlara ya da botlara kişi gözüyle bakmaya başlarsak –ki bu bizim seçimimiz- o zaman 
onlara birtakım haklar ve sorumluluklar atfetmemiz de gündeme gelebilir. Bu biraz veganların ve hay-
van hakları savunucularının bakışına benziyor. Yani; bir şekilde onlar bize benziyor, benzerlik çoğalınca da 
biz onları kendimizden biri gibi kabul etmeye başlıyoruz. Mesela onlara eziyet edilmesine tahammül edemi-
yoruz. Eğer onlara kişi hakları vermek söz konusu olursa, birtakım sorumlulukların da beraberinde gelme-
si lazım. Onu kişi olarak görmeseniz bile yeterince otonom olurlarsa, bir işi yapanın o olduğu düşüncesi 
hâkim olursa; kendi kendine giden bir araba kazaya yol açtığında ve birileri öldüğünde bunun sorumlu-
sunun kim olacağı hukukta önemli bir soru. Hem biz daha etik kısmını doğru dürüst çözemediğimiz için 
hem de insanlar arasındaki hukuk problemlerini daha doğru dürüst belirleyemediğimiz için, bu açık 
bir problem olarak olmaya devam ediyor. Orada benim en hoşuma giden öneri, Fransa Cumhurbaşkanı 
Macron’un önerisi. O da diyor ki bu sürücüsüz arabalar olsa bile, biz onun başına, yani o şoför mahalline 
yine bir insan koyalım. O insan aslında arabayı sürmesin, sadece kaza olursa sorumlu o olsun. Böylelikle 
sorumluluk meselesini öylece ortadan kaldıralım. Benim de tuttuğum bir fikir bu. 

CEM TUTAR:
İnşallah hatalı işlemler konusunda aynı şey düşünülmez ileride borsada da. Evet, sayın Anderson, finans 
dünyasına dönecek olursak, en iyi uygulamalar hangileri paylaşabilir misiniz bizimle? 

NICHOLAS ANDERSON:
Uygulamalar açısından, bunu iki gruba ayırıyorum. Bir tanesi işin etkileşim tarafı, diğeri de kullanım 
kısımları, yani zengin veri kısımları. Etkileşimler tarafından bakarsak, Gerd’in verdiği “çağrı merkezi” ör-
neği durumu çok güzel ifade ediyor. Hem müşteri hem de finans kuruluşları için en önemli konulardan 
biri maliyet. Elinizdeki tüm verileri bilgiye çevirirseniz; işitsel olabilir, e-mail olabilir, WhatsApp veya Fa-
cebook Messenger’daki konuşmalar olabilir, bu verilerden insanların sizinle neden iletişime geçtiğini 
çıkartabilirsiniz. 

Bunun siyasi açıdan doğru ismi “sanal yardım” diye geçiyor, insanlar “chatbot” terimini kullanıyor. Tabi farklı 
pazarlama terimleri bunlar, ama aslında aynı şeyler. Bir “chatbot”u kullanırsanız, bununla genel taleplere 
cevap verebilirsiniz. Aynı zamanda mesela müşteriyle doğrudan mı görüşeceksiniz; bunun için WhatsApp 
örneğini kullanalım. Düşünün ki WhatsApp’ı açıp bankamla konuşmak istiyorum ve anneme para havale-
si yapmam lazım. Belli doğrulamalardan geçtikten sonra uygulama annemin kim olduğunu anlıyorsa, bu 
sistematik hale getirilebilir ve otomatikleşebilir. Doğrulamadan kastım, annemin hesap bilgilerini verebili-
rim, ne kadar verileceğini, ne zaman verileceğini girebilirim ve benden teyit isteyebilir. Bunlar yapılabilir ve 
otomatik hale getirilebilir. Aynı zamanda çağrı merkezindekilere de yardımı olabilir. İnsanların bakıp değer-
lendirebileceği çok fazla yatırım fırsatı var. Tek bir danışmanın bütün bu seçenekleri anlaması mümkün 
değil. Ama farklı bireylerden ve kurumlardan topladığımız verilerle doğru tercihleri bulabiliriz, risk 
iştahını saptayabiliriz ve onlarla görüşme yaparken de ona uygun farklı seçenekleri sunabiliriz. Bunun 
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verisini o kişiye dair geçmiş verilerinden yararlanarak bulabiliriz. Bunlar işin etkileşim tarafı. Bir de 
şöyle diyelim; diğer süreçler belki daha çok arka ofis kısmında kalıyor. 

Bu arada veri hakkında şunu da söylemem gerekiyordu fakat unuttum; artık her şey dijital hale geldiği 
için güvenlik konusuna herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Düzenleyiciler açısından da bu çok önemli. Gü-
venlik açısından, hedef alınma konusunda finans kuruluşları diğer şirketlere göre yüzde 70 daha riskli. 
Çok sık hedef alınıyorlar ve çok ağır şekilde saldırıya uğruyorlar. Bir güvenlik uzmanı ne kadar deneyimli 
olursa olsun, bütün bu farklı türdeki tehditlere hâkim olamaz. Dolayısıyla artık yapay zekâ kullananlar, 
sahtecilik ya da siber güvenlikteki eylemlere bakabilir. Bunları çıkar çıkmaz tanıyıp, önleyebilir. Yani yapay 
zekâ güvenlik açısından kullanılabilir. Başka neler için kullanılabilir? Finans kuruluşları açısından uyum-
luluk çok önemli. Diyelim ki belli düzenlemelere uyulması gerekiyor. 

Peki bu kanunların ne zaman değiştiğini, düzenlemelerin etkisini nasıl anlayacağız? Yapay zekâyı bu alan-
da kullanan şirketler var. Bu şirketlerde yapay zekâ kanun ve düzenlemeleri okumak ve daha önemlisi 
yorumlamak için kullanılıyor. Düzenlemelerdeki değişikliklere ve bu değişikliklerin ne tür etkileri oldu-
ğuna bakıyor. Başka bir alan daha var, o da araştırma. Bunun da farklı alanları var. Mesela şu an elimizde 
bulunan, bireyler için mevcut kredi değerlendirmesi verileri, daha çok işlem verisi. Eğer bir kredi geçmi-
şiniz ve banka hesabınız varsa bu, bu anlamda bir veridir. Ama biz daha farklı veriler kullanıyoruz. Örneğin 
Afrika’da çok fazla çalışma yapıyoruz ve orada kredi skorlarını Facebook profillerinden veya sosyal medya 
profillerinden çıkartıyoruz. Orada mobil cihazlarındaki aktivitelere bakıp öyle kredi skorlarını hesaplıyoruz. 
Yani gelişmekte olan ülkelerde alternatif olarak bunlar kullanılabiliyor. Belki davranış sebepleri daha çok 
veri olarak kullanılabilir çünkü bir işlem skoru onların ödeme becerisini gösterir. Yapılandırılmamış veriler 
müşterinin ödeme isteğini ortaya koyabilir. Bu modellerle çok daha zengin bir bilgi toplama olanağı çıkıyor 
ve müşterilere sunulacak daha doğru seçenekler ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. 

CEM TUTAR:
Az önce Türkiye’yi konuştuk, hatta bir cevap da geldi. Dünyadaki uygulamalar var ve yapay zekâ dünyası 
aslında çoğumuzun düşündüğü gibi sadece yazılımdan ibaret değil, birçok donanımsal gelişme de var. Bize 
bunlardan söz edebilir misiniz, dünyadaki gelişmelerle birlikte?

DR. E. SERDAR GÖKPINAR:
Algoritma konusunu veya yazılım kısmını çok iyi anlatacak hocamız var, uygulamalarını anlatacak Nicholas 
Bey var. 

Yapay zekâda şu an yeni bir artış dönemine girdik. Bu döneme girişimizin arkasında ciddi bir donanım 
gelişmesi var ve biz bu gelişmeleri çok konuşmuyoruz. Nasıl problem çözmeye çalıştığımız konusunda 
bir örnek vereceğim. Biz aslında insan beynine yakınsamaya çalışıyoruz, insanlık olarak. 80 ile 100 milyar 
nöron, bunun bin katı kadar, 100 ile 1000 katı kadar nöron bağlantısı olan bu harikulade organ, çalışmasını 
sadece 2 litre hacimde ve 20 vat kadar bir güç çekerek gerçekleştiriyor. Bunu yapabilecek bir bilgisayarı 
hayata geçiremiyoruz. Hayata geçirdiğimizde ise hem işlemci gücünü gerçekleştirmek hem de bunu soğu-
tabilmek için yanına birkaç termik santral kurmak gerekecek. Bir de 1945 yılından bu yana kullandığımız 
Von Neumann mimarisi adlı bir bilgisayar mimarisi var. Bu mimariyi şimdi nöronlara benzeyen çiplerle 
delmeye çalışıyoruz. Titanyum dioksit bir takım yapılarla, buna yakınsamaya çalışıyoruz. Bu konuda bir ta-
rih vereyim; 2020-2021 dönemi donanım yönünden çok ciddi gelişmelerin olacağı bir dönem olacak. 
Şimdi burada CPU ve GPU’lara girmiyoruz, bunlar zaten açık kaynaklarda da bolca var. 2020-2021 döne-
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minde nöromorfik çipler ve memlistorlarda ve daha sonra analog bilgisayarlar ve analog hesaplamada, 
1970’lerden sonra ikinci kez büyük gelişmeler olacak. Çünkü bu sayede daha az güçle, daha kısa sürede, 
özellikle de yapay sinir ağlarının çözülebilmesi mümkün olacak, paralel işleme dayalı birtakım hesap-
lamaları yaparak. 

Müsaade ederseniz bir de yakaladığım ilginç bir şeyi paylaşmak isterim. Risk değerlendirmesinden 
bahsetti Nicholas Bey. Peki, farklı coğrafyalar, bunu nasıl kullanıyorlar? Örneğin Çin’de herkesin bir 
risk notu oluşmaya başladı. Fakta bu risk notunu oluştururken, sadece Nicholas Beyin bahsettiği gibi 
bankacılık işlemlerinden veya yaptığı parasal işlemlerden faydalanmıyorlar, Facebook hesabında kaç 
bağlantısı olduğu, ne tür bir cep telefonu kullandığı, nerelere bağışta bulunduğu gibi farklı kaynaklar-
dan yararlanıyorlar. Bunu yapabilmelerini sağlayan örneğin muteber vatandaş skoru gibi bir program-
ları ve 1 küsur milyar insanı var. Çin’in bir de şöyle bir avantajı var; neredeyse bütün işlemlerini dijitale 
taşımış durumda. Örneğin Visa’nın saniyede ortalama 2 bin işlemi varken, Alipay’in 125 bin işlemi 
var ve anlık olarak 250 bine kadar çıkıyor. Bu işlemler arasında anomalileri veya dolandırıcılığı tespit 
etmeye çalıştığınızı düşünün; samanlıkta iğne aramaya benziyor. Bunu çözmek için dijitalleşmeye, oto-
masyona çok önem veriyorlar. Hatta kişilere ait bu kredi skorları, farklı alanlarda da kullanılıyormuş. 
Örneğin iş başvurusunda, veya büyükelçilerde talep edenlere vize verip vermeme konusunda, hatta 
çöpçatanlık sitelerinde uygun eş adayı bulmak için de bu notları insanlar birbirlerine sergiler hale gel-
mişler. Yani bu teknolojilerin yayılması ve kullanımıyla kültürümüz farklı alanlarda da değişecek. 
Bunun temelinde yapay zekâyla ilgili gelişmeler, daha da derinde donanımla ilgili yaşadığımız çok 
ciddi gelişmeler yer alıyor.

CEM TUTAR:
Hocam az önce sohbet ederken artık yapay zekâ açısından geri dönülemez bir noktadayız demiştiniz. Kong-
renin genel konusu da “gelecek”… Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Siz iyimser taraftasınız okuduğum yazı-
larınıza göre ama bir yandan da yapay zekânın kötüye kullanımı konusunda korkutucu gelişmeler örneğin 
Çin’deki başı derde giren bir sürü insanın varlığı gibi konular da var gündemde. Nasıl bir gelecek resmi 
çizersiniz bize?

PROF. DR. CEM SAY:
Evet, ben oldum olası iyimserim ama gerçekçi bir gelecek resmi çizmeye çalışalım. İsminin nasıl telaffuz 
edeceğimi bir türlü bilemediğim; soyadı sadece N ve G harflerinden oluşan büyük bir bilim adamı var. O 
diyor ki; yapay zekâ yeni elektrik. Yani, hayatımızda elektriğin kullanılmadığı bir alan olmadığı gibi, yapay 
zekânın da kullanılmadığı, değmediği bir alan kalmayacak. Bu durumun, ülkelerde vatandaşların düşün-
celerine varana kadar her anlamda takip edilmesi gibi bize korkunç gelen uygulamaları olabileceği gibi, 
avantajlı ve hayatımızı rahatlatacak tarafları da olabilir. 

Şu an akıllı telefonu olan bir insan, akıllı telefonu olmayan akıllı bir insandan daha akıllı bir hayat yaşıyor. 
Mesela trafikte hangi yolun daha rahat olduğunu dünyanın en zeki adamı olsanız bile bilme şansınız yok. 
Oysa telefonum bana, başka herkesin cebinde de aynı telefon olduğu için ve onların yol bilgileri merkeze git-
tiği için hangi yoldan gitmem gerektiğini söylüyor. Bunu genelleştirebiliriz. Örneğin kol gücü gerektiren işleri 
makinelerin yapmasına alıştık artık, oysa eskiden o da büyük bir tepki yaratmış. Fransızca bir kelime olan 
“sabotaj” makinelere olan tepkiden ortaya çıkmış. Ama artık bu durum geçti, “hayır ben arabaya binmem 
kendim yürürüm, yürüme hakkım elimden alınamaz” demiyoruz. Aynı şekilde; bilgisayarın entelektüel 
birikim veya zekâ gerektiren işlemleri de yapması kötü bir şey değil. 
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İşsizlik aslında kötü bir şey değil. Eğer ben o işsiz kaldığım günleri iyi bir şekilde değerIendirebiliyorsam, o 
bir sıkıntı değil. Tabi burada esas soru, geleceği yönetmekle görevli olan bizlere geliyor. Demokraside, gele-
ceği ve hayatını idare etmek biz vatandaşların sorumluluğu oluyor. En başta da bizi yönetenlerin sorumlu-
luğu oluyor. Bunu işin tekniğini ve birtakım şeylerin nasıl sonuçlara yol açacağını anlayarak planlamak, 
öngörmek, tartışmak ve bunlara göre düşünerek karar vermek, bizi yönetenlerin işi. Bugün haberlerde 
dinledim; bir patlama oldu ve şehit verdik. O konuyla ilgili çok yetkili birisi şey demişti; “yüksek basınç yü-
zünden oldu”. Ben de patlamanın yüksek basınç yüzünden olduğunu biliyorum mesela. Bunları öyle bir 
organize edeceğiz ki, akıl o kadar bütün süreçlerimize hâkim olacak ki, her işin yapılması gerektiği gibi 
yapıldığı ve sorumlularının da sorumluların davranması gerektiği gibi davrandığı bir düzenek oturtaca-
ğız; böyle bir durumda yapay zekâ bizi yemez, yok etmez, aksine hayat kalitemizi yükseltir diye düşünü-
yorum.

CEM TUTAR:
Sayın Anderson, bir de size sormak istiyorum. Siz de sektördesiniz ve uluslararası çok deneyiminiz var, Siz 
yapay zekanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

NICHOLAS ANDERSON:
İlk olarak şunu söyleyeyim; bugün aslında teknolojik olarak mümkün olan şeylerin çok azını uyguluyo-
ruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji dünyası daha da ilerleyecek ve faydalı birçok teknolojik gelişme 
olacak. Ama bunun ne kadarını uygulamaya geçireceğimiz konusu bize kalıyor. Teknolojiyi hayatımıza 
nasıl adapte edeceğimiz kısmı önemli. Peki, neden teknolojik gelişmeler hızla uygulamaya geçmi-
yor? 

İş hayatı açısından baktığımda şunu söyleyebilirim, değişimi sevmiyoruz. Bunu sadece Türkiye için 
söylemiyorum; bence Türkiye de yapay zekâ açısından diğer ülkeler kadar ileri durumda. Ama genel 
olarak teknoloji konusunda insanların rahat olmadığını söyleyebilirim. Özellikle büyük organizasyon-
larda, kimse risk almak istemiyor. Bu durum yapay zekânın kullanımını yavaşlatıyor. İkinci sebep 
ise düzenlemeler. Yapay zekânın en büyük etkilerinden bir tanesi bunun işleme gücü. Eğer yapay zekâ-
nın bize sunduğu olanaklardan gerçekten yararlanır ve ona karşı zihniyetimizi değiştirirsek, o zaman 
bize sunulan bu işleme gücünü kullanmamız gerekir. Bu çok fazla imkân sağlayan güç fakat herkese 
açık değil, o yüzden de bulutta görülüyor. Bir de ne kadarıyla rahatız diye bakmak lazım.

Mesela ben küçükken babam “televizyonda ne kadar kötü şeyler izliyorsun” derdi; çünkü babamla 
aramızda bir nesil farkı vardı. Artık benim çocuklarım televizyon izlemiyor. YouTube’da video oyunu oy-
nayan insanların veya şeker açan insanların videolarını izliyorlar. Bu bana çok saçma geliyor ama onlar 
niş bir alan bulmuş. Bu her zaman böyle değişecek. YouTube’la yaşayan ve dijital bir dünyada doğan bu 
kişiler, bizim için yarının müşterileri. Bizim onlarla nasıl etkileşime girebileceğimizi düşünmemiz 
lazım, çünkü onlar bizden tamamen farklı düşünüyorlar. Hollywood yapay zekâsı değil onların dün-
yası; onlar için yapay zekâ gerçekten kullanılan bir araç. 

Önümüzdeki 5 yıl içinde teknolojik olarak bize sağlananları kullanacak mıyız? Neden kullanmamız 
gerektiği kısmına da değineyim. Mesela en sevdiğimiz markalar bize ne sağlıyor? İyi bir müşteri de-
neyimi sağlıyor. Biz artık bu son iyi müşteri deneyimimizi ölçüt olarak kabul ediyoruz. Bir sonraki 
marka daha iyisini sağlamıyorsa, ona geçmiyoruz. O yüzden teknolojiyi bu doğrultuda kullanmamız 
şart. Eğer kullanmazsak, müşterilerimiz başka markalara gidecektir.
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CEM TUTAR:
Serdar Bey, tekrar sizden de bir gelecek vizyonu rica ediyorum ama bunu yaparken de bir parça da Türki-
ye’nin yapay zekâ stratejisi ne olmalı, sizin hem yerlileşme, teknolojinin yerlileşmesi anlamındaki çalışma-
larınızı da biliyoruz, savunma sanayiindeki, dolayısıyla bu perspektifteki yorumunuzu alalım.

DR. E. SERDAR GÖKPINAR:
Şimdi herkes korkmuş ama aslında korkacak bir şey yok. Cem Hocamızın verdiği Macron örneği güzel 
bir örnek. Arabaların başına birini oturtalım demişler. Asansörler de öyleymiş ilk başta. Daha sonra asan-
sörlere düğme konmuş. İnsanlar uzun süre binmeyi reddetmişler, içinde yöneten ve yönlendiren bir insan 
olmadığı için. Otonom arabalar da eninde sonunda gelecekler. Şu sebeple korkabilirsiniz; bu konuda bir 
çabanız yoksa korkun. Hep beraber korkalım. 

Belki biraz finansçı diliyle konuşmak lazım; dünyada gelir dağılımında bir uçurumdan söz edebiliyoruz, hem 
ülke içinde hem ülkeler arasında. Bilgi dağılımında da uçurum oluşmaya başladı. Burada bilgi ve verinin 
farklı şeyler olduklarını hatırlatayım. Bilgi belli ellerde, belli insanlarda, belli ülkelerde daha çok toplanıyor, 
bazı ülkeler bilgi açısından daha fakir hale gelmeye başladı. 

Şimdi biz bu trene mi bineceğiz yoksa başka bir tren mi bekleyeceğiz; kritik olan şey budur. Türkiye bağ-
lamında şunu düşünmek lazım; çeşitli ülkelerin dijitalleşme stratejileri veya münferiden yapay zekâ stra-
tejileri mevcut. Ülke dışındaki kuruluşların da mevcut. Hatta ilk bölümdeki tartışmaya dönersek, örneğin 
Suudi Arabistan bir chatbotu vatandaş ilan etti. Özgür iradesi olmayan bir varlığı vatandaş ilan etmek, bu 
konularda bir şey yapıyoruz demenin güzel bir yolu. 

Türkiye’nin belki yapması gereken birkaç tane şey var. Türkiye’ye strateji biçmek tek başıma benim görevim 
değil, haddim de değildir ama birincisi, en kritik konulardan biri insan kaynağı konusu. Bu dünyada “10 
yıllık yapay zekâcı” ya da “derin öğrenme uzmanı” diyebileceğimiz kimseler yok. Bunlar çeşitli ülkelerde 
yetişecekler ve akacaklar, mecralarını bulacaklar. Önemli bir bölümü de muhtemelen silikon vadisi gibi yer-
lerde çalışacak. Ama bizim bu insanları geliştirebilecek, yetiştirebilecek, elde tutabilecek ve bu insanları 
görevlendirebilecek bir yapı oluşturmamız lazım. Elde tutmak kritik çünkü çok kolay gidebilirler.

Bizim onlara ihtiyacımız var, onların bize değil. İkincisi, ekosistem için de bir çalışma yapmak lazım ve derli 
toplu bir teknoloji vizyonu geliştirmek lazım. “Bir chatbot çıkarttık” demek iyi bir şey; ama yeterli değil. 
Belki bunun üzerine başka şeyler koymak lazım. Üçüncüsü, doğal dil işleme anlamında konuştuğumuz dil 
olan Türkçe’ye önem vermek lazım. Dilin, yapısından dolayı algoritmik olarak farklılıkları var. Türkiye’yi ko-
yun, üzerine birinci ve ikinci dil olarak Güney Batı Türkçesi olan Oğuzca’yı koyun; 100-120 milyon insan edi-
yor. Türkiye’de geliştirilen bir şey kolaylıkla Azerbaycan’a, Türkmenistan’a uyarlanabilir ve onlara göre 
şekillendirilebilir. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu konuda ekosistemi düzenlerken de, bunu sa-
dece devletten beklememek gerekiyor. Çünkü kıyametin büyüğü özel sektör bağlamında kopuyor. Her 
yıl milyarlarca doların VC firmaları ve büyük firmalar aracılığıyla küçük firmaları satın almak, desteklemek 
ve bu konudaki teknolojik yetenekleri geliştirmek üzere aktığına şahit oluyoruz. 

CEM TUTAR:
Şimdi bir gelecek vizyonunu da ortaya koyduk beraberce, hem de ceza ehliyet konusunu konuştuk, tanım-
larımızı ortaya koyduk. Ürktüğümüz konular var. Fakat sermaye piyasaları tarafından hiç bakmadık resme. 
Genel bir kaygı da var malum bütün dünyada yerleşen. “Yatırım danışmanlarının yerini yapay zekâ mı ala-
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cak, kapalı kutular hepimizin işini mi elinden alacak?”. Henüz o aşamada değiliz galiba değil mi, uzmanlara 
hâlâ ihtiyacımız var. Herşeyi yapay zekâya bırakıp hep beraber tatile çıkacağımız bir dünyada değiliz henüz. 
Bu konudaki görüşlerinizi de alabilir miyim?

PROF. DR. CEM SAY:
Şimdi teknoloji konferansında böyle bir olayın olması bana, Zehra Hoca’dan duyduğum bir duvar yazı-
sını hatırlattı. Sanayiye arabasını tamire götürdüğünde görmüş o da. Hayaller Hawaii, gerçekler sanayi 
yazıyormuş. 

Şimdi yatırım danışmanlığı gibi konularda da durum öyle. Demin de dediğim gibi, bu işin iki tane yönü 
var. Teorik kısmında size garanti edebilirim ki bir insanın yapıp makinenin yapamayacağı bir şey 
yoktur. Çünkü sonunda insan da bir tür makinedir, neyse onun felsefe tarafına girmeyelim. Ama bazı 
işleri bilgisayara kolay yaptırabiliyoruz, bazı işleri zor yaptırabiliyoruz. Kolay olanlar; daha doğrusu 
bilgisayara kolay gelenler satranç gibi şeyler. Kendi küçük dünyası var, orada küçük kuralları var ve 
sadece işlem gücüne bağlı olarak; yani saniyede kaç milyon toplama yapabildiğinizle alakalı olarak, o 
işi kusursuz şekilde yapmasını sağlayabiliyorsunuz

Asıl zor olanlar, çözmek için gerçek dünyanın karışıklığını anlamanız gereken konular. Sermaye 
piyasasında neyin inip neyin çıktığı gibi konularda dünyanın karışıklığını anlamak gerekiyor; kar-
maşık sistem dediğimiz şey o zaten. Bir sürü ajan var ve herkes kendi çıkarını en üst düzeye çıkarmaya 
çalışıyor. Birisi bir şey diyor; ama aslında başka bir şey düşünüyor. Bilmem nerenin müdürü ya da ba-
kanı aslında başka bir şey peşinde... Bunları anlamak, teorik olarak mümkün olsa da pratikte hâlâ o 
karmaşıklığı tamamen çözebilecek düzeyde modelleme ve örüntü tanıma henüz mümkün değil. O 
açıdan finansçı arkadaşlarımızın işsiz kalacağız diye üzülmelerine gerek yok.

CEM TUTAR:
Yapay zekâya geçmeye çalışıyoruz, hepimiz yapay zekâyla uğraşıyoruz varsayımıyla hareket ederek; 
yapay zekâya geçmeye çalışan bir sermaye piyasası kuruluşunun diyelim, önce ne yapması lazım? Bu 
bir veri toplama süreci, veri temizleme süreci, bir veri mühendisliği süreci öncesinde bir hazırlık süreci 
gerekmiyor mu? Yapay zekâ hadi atlıyoruz gidiyoruz gibi bir tren değil esasında değil mi, bir hazırlık 
sürecine ihtiyacımız var.

DR. E. SERDAR GÖKPINAR:
Aslında zaten yapıyorlardır bir bölümünü. Uzman sistemler aracılığıyla veya veri işleme aracılığıyla 
başlamışlardır ama şöyle bir şey var; Accenture’un bir araştırmasına göre en üst düzey bankacılık ve 
finans sektöründeki yöneticilerin yüzde 94’ünün günlük kullanıcı olmanın ötesinde sahip oldukları 
bir teknoloji birikimi yok. Son iki yıldır, Goldman & Sachs’ın iş ilanlarının dörtte birinden fazlası mü-
hendislik üzerine. Bu durum finansçıları işinden etmeyecek ama yanlarına yeni insanlar getirecek. 
Burada şunu da belirtmeliyiz ki her kuruluş birbirinden farklıdır ve hepsini oturup kendi bağlamı içinde 
incelemek lazım. Muhtemelen yapay zekâ yapıp, yaptığını da bilen vardır; yapıp yapay zekâ yapmadığını 
söyleyenler bile olabilir. Türkiye’de de var çok güzel örnekleri ama bunlar münferit örnekler. Sistema-
tik biçimde; -biz Türkler bir olaya girdik mi böyle çok güçlü gireriz ya- öyle bir giriş yapmadık bu konuya. 
Öncelikle insanların ellerindeki verilerin ne olduğunu ve bu verileri hangi formatlarda nerede birik-
tirdiğini anlaması lazım. Bunu anladıktan sonra yapılacak şeyler çeşit çeşit. Hatta sonra bununla ne 
yapmak ve nereye varmak istediğinizi de konuşmak gerekiyor. Ama her kuruluş kendi içinde farklıdır.
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CEM TUTAR:
Yani esasında hâlâ terzi usulü bir yapay zekâdan söz ediyoruz değil mi? “Aldık kutuyu kullandık ve her şeyi 
çözdük” gibi bir dünyadan bahsetmiyoruz. Peki, biz büyük veri sistemlerimizi nasıl hazırlamalıyız?

NICHOLAS ANDERSON:
Bu sektör için veri sistemlerini hazırlamanın kolay olduğunu düşünüyorum. Beş on yıl önce de insan-
lar büyük veri projeleri yapıp, yapılandırılmış veri hazırlıyorlardı. O yüzden yapılandırılmış veri açısından, 
bence iyi sistemler var ve altyapı mühendisliği de gelişmiş. Ama asıl soru yapılandırılmamış veriyi veya 
diğer insanların elindeki verileri nasıl kullanacağımız. Mesela hava durumu verisini örnek alalım. İnsan 
davranışlarını en çok etkileyen şey hava durumudur. Dışarı çıkmalı mıyım? Hayır, yağmur yağacak. Yani, işi-
nize yarayabilecek birçok dışsal veri bulunuyor. Mesela bağlamsal bilgiler; birinin kişiliği, sosyal medyadaki 
yaptığı paylaşımlar veya LinkedIn’deki beğendiği makaleler de buna örnek. 

Dünyada bireylerin ve kurumların analiz edip daha iyi bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak çok fazla 
bilgi var. Bunlarla ilgili asıl soru şu; bu bilgiye güvenebilir miyiz, güvenip güvenmememiz gerekliğine 
nasıl karar vereceğiz ve bu verileri kullandığımız alana nasıl yerleştireceğiz?

Şirketler yapılandırılmamış veya dış veriler açısından tarz şeylere bakabilir. Bir de biraz daha ticari bir nok-
ta olacak ama şuna değinmek istiyorum; benim için yapay zekâ projelerinin önündeki engel, insanların 
sahip olduğu beceriler değil, günümüzde bunu yapabilecek gayet kalifiye insanlar var. Finans sektöründeki 
şirketlerde iyi veri olduğunu söyleyebilirim. Burada asıl engel, şirketlerimizde bir şeyleri farklı yapmak 
açısından risk almayı istemememiz. Şunu herkese hatırlatmak istiyorum; bu teknoloji zaten mevcut, 
özellikle böyle bir sektörde her şey elinizde. Biz profesyoneller olarak artık işleri ezberlediğimiz yol-
lardan yapmayı bırakıp, kullanabileceğimiz olanaklardan yararlanmaya başlamalıyız.

CEM TUTAR:
Bireysel düzeyde kendimizi nasıl hazırlayacağız ya da yapay zekâyla yaşamayı öğrenmek mi gerekiyor? Bu 
nasıl bir süreç olacak bizler için?

PROF. DR. CEM SAY:
Evet, esas mevzu o. Bizim hayat tarzımızda; önemsediğimiz, korktuğumuz ve korkmadığımız şeylerde 
birtakım değişiklikler yapmamız lazım. Annelerde şöyle bir gen var galiba; bir annenin en çok korktuğu 
şey çocuğunun üşümesi ve yeterli yemek yememesidir. Şu anda klinik olarak obez olan çocuklar dâhil, 
hiçbir çocuğun annesi onun yeterince yemek yediğini düşünmüyor. Böyle bir gen var. 

Oysa artık ondan değil, şifreni kaybetmek gibi şeylerden korkmamız lazım. Dijital dünyada, örneğin bit-
coin’de şifrenizi kaybettiniz mi bittiniz. Bunun da bir gen haline gelmesi lazım. Çünkü o yemekle ya da üşü-
mekle ilgili durum evrim süreci içinde işletim sistemimize işlenmiş ve bize yerleşmiş. Sonradan gelen ko-
şullara ayak uydurmak kapsamlı bir eğitim süreciyle olacak. Okullarda müfredatı düzenlerken mesela 
başka gereksiz şeyler yerine, buna ağırlık verilmesi lazım. Ya da okul yaşımızı geçtiysek, yapay zekâyla 
ilgili yeni kitaplar okumalıyız. Mesela benim kitabım “50 Soruda Yapay Zekâ”yı okumalıyız. 

CEM TUTAR:
Şirketlerimizde bir farkındalık yaratmak gerekiyor galiba. Bu noktada iş yapış biçimlerimizde aslında ba-
karsanız; sadece yeni iş yapış biçimlerimizde değil de mevcut operasyonlarımızda bile bunu kullanalım diye 
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tartışıyoruz. Örneğin; bilanço okurken, haber okurken ve sosyal medyayı takip ederken bile yapay zekâ kul-
lanalım. Şirketlerdeki değişim nasıl olmalı sizce?

DR. E. SERDAR GÖKPINAR:
Ben kitabı aldım okudum. Getirmedim yanımda imzalatayım diye düşünemedim onu, benim ihmalim o 
gerçekten. Bizim gibi sıradan ölümlülere çok güzel anlatmışsınız konunun ne olduğunu. 
Şimdi şirketlerin bir bölümü farkında ama pek harekete geçemiyorlar veya geçmiyorlar, öyle bir durum 
var. Yani farkında değiller diyemeyiz. Bir de; yapay zekânın ikinci büyük döneminin başlangıcının sonunda-
yız. Daha yeni başlıyoruz. Yapay zekânın başımıza ne tür çoraplar öreceğini zamanla göreceğiz. 

Bu yıl Türkiye’de internetin 25. yılı idi. Ben ODTÜ makine mühendisliği bölümünde öğrenciyken ve ön 
tarafta Fortran’da birtakım mühendislik kodları oluşturmaya çalışırken, arkaya bir oda kuruyorlardı Nisan 
1993’te. Orada ne olduğunu sorduk; “internet diye bir şey, deneysel olarak geliyor” dediler. Sonra bütün 
dünyamız bunun çevresinde evirilmeye başladı. 

Yapay zekâ, bir tek yapay zekâ da değil, nesnelerin interneti, uzun veri diyebileceğimiz blockchain ve 
sensörlerdeki gelişmelerin kombinasyonları hayatımızı ciddi bir şekilde etkileyecek. Şu an yeni çıkan 
akıllı saatler öyle evrildi ki kolumuzda bir sağlık laboratuvarı taşıyoruz. Bunlar hayatımızı da, şirketleri de 
etkileyecek. Erken aksiyona geçen, doğru hipotezler tanımlayan, bu hipotezlerini test eden ve birtakım tek-
noloji yönetimi hususlarını bünyesine alabilen şirketler ön alıcı olacaklar. Belki bazı hatalar yapacaklar, belki 
bazı konularda biraz daha fazla para harcayacaklar ama şöyle bir noktada olacaklar; “arabasına ilk oto teyp 
koyan benim” diyecekler. Bir süre sonra arabanızda oto teyp olması ve bu yeni teknolojinin hayatınıza girme-
si avantaj olmaktan çıkıyor. Bunun gibi ön alıcı olabilmek için bir şeyler yapıp, biraz ekstra para harcamayı 
göze almak lazım. Ve bunun için aslında devlete de her alanda ihtiyacımız olmayabilir, kendi kendimize de 
bir şeyler yapabiliriz. 

CEM TUTAR:
Peki. Kısaca toparlamaya çalıştık. Umarım giriş seviyesinde yapay zekâ anlamında yararlı bir panel olmuş-
tuk. Hepinize ayaklarınıza sağlık diyoruz, teşekkür ederiz geldiğiniz için. 
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ERAY YÜKSEK:
Sabah ön bölümde otururken meraklanmıştım, acaba içeriğini değiştirelim mi değiştirmeyelim 
mi diye. Neyse benim yaştakiler azaldı, daha çok gençler var. Bu panelde şöyle ilginç bir şey ya-
pacağız. Hani Gerd sabah söyledi ya, önümüzdeki 20 sene 300 seneden daha fazla yaşanacak 
diye. Şöyle yapacağız, biz önce 22-25 seneye çıkaracağız, sonra  500 seneden fazla yaşanmışlığa 
doğru taşıyacağız. Ve de benimle beraber oturan, ben değil, genç fütüristlere 2050’den sonrasını 
konuşturacağız. 2050’den sonrasını. 

Şimdi sabahki bölümde gördünüz, öğleden sonraki bölümlerde de göreceksiniz, yoğun bir yapay 
zekâ tartışması var. Ama bütün algoritmaların, ilişkilerin veya bilgisayar temelli öğretilerin başına 
giderseniz, bir grup insanlar birtakım dataların üzerinde bir şeyler yapıp bir şeyler üretiyor, bir 
yere gönderiyorlar. Bunların ismini bir sürü şeyle, yeni platformlarla süsleyebilirsiniz. Ve bu deği-
şikliğin içine baktığımızda şunu göreceğiz,  bir sürü teknolojik gelişmeler, bir sürü endüstriyel 
gelişmeler, hepsi birbiriyle konuşmaya başlıyor. Önümüzdeki 2, 3, 5, 10 sene dediğimiz, yakın 
gelecekte olanların tamamı biliniyor, konuşuluyor, tahmin ediliyor, ona doğru koşuluyor. 

İçlerinden bir tanesini seçeceğiz, örneğin yapay zekâyı. Ve yapay zekâyı Hasan Can’a soracağız. 
Yapay zekâ, 2050’den sonra bizi nerelere taşıyacak? Yapay zekânın şimdiden öngörmediğimiz di-
ğer teknolojilerle olan bağlantısı ne olacak? Çünkü kendisi kaynağından geliyor, o datanın en fazla 
işlendiği yerde, en yüksek işlem gücü olan bilgisayarı temsil eden şirketten geliyor. Şu anda ku-
antum bilgisayarı duydunuz mu bilmiyorum, kuantum bilgisayarı üzerinde denemeler yapıyorlar. 

GENÇ FÜTÜRİSTLERİN GÖZÜYLE GELECEK
13 Kasım 2018
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Kuantum bilgisayarı alıştığımız bilgisayara benzemiyor, 1 ve 0’larla uğraşmıyor. Yani ya oldu ya 
olmadı şeklinde de çalışmıyor. 1 ve 0’ların dışında bir durum daha veriyor, 1 ve 0’ların üzerine bel-
ki olabilir belki de olamaz diyor. Çok değişik davranıyor ve işlem yapma kapasitesi korkunç hızlı. 
Hani diyorlardı ya, şu kadar nöron, şu kadar ilişki, bu kadar sinirsel algı. Tek bir beyni değil, tüm 
insanlığı tamamını geçecek yetenekte. Düşünemiyor doğru ama işlem yapma hızı ve kapasitesi 
inanılmaz. Bu kadar data, bu kadar bilgi, bu kadar işlem yapma kapasitesini nasıl kullanacağız 
2050’lerden sonra Hasan Can? Burada biz dördümüz sohbet edeceğiz, siz de katılmaya çalışın. 
Arada sırada varsa isteğiniz, elinizi kaldırın. Fazla zaman almayın, zamana karşı gidiyoruz, 2-3 
dakikalık yorumlarınız varsa onları da duyarız, zenginleştiririz konuşmayı. Evet Hasan Can.

HASAN CAN VOLAKA:
Teşekkürler. Şimdi ben lisanstan beri yapay zekâyla ilgileniyorum, hep de ilgi alanım oldu. Evet, 
IBM’e gelince de Watson’ın yeteneklerini ve şu anda neler yapabildiklerini gördüğümde, zaten 
bayağı bir yol almaşız diyebilirim. Ama 2050’yi düşününce, artık Cem Say’ın da dediği gibi yapay 
zeka bir nevi elektrik olacak. Biz şu anda nasıl elektriği kullanıyorsak, artık bir evreden sonra bu 
yapay zekânın hayatımızda bizim kontrol etmediğimiz, zaten halihazırda her yere dahil ettiğimiz 
bir şey olacak. 

Bunun ilk sebebi, yapay zekânın insanların şu anda yapmayı istemediği işleri çok rahat yapabili-
yor olması, insanları çok büyük yüklerden kurtarıyor olması ve insanların gözden kaçırdığı şeyleri 
de gözden kaçırmıyor oluşu. Aslında bu yüzden biraz daha insanla yer değiştirecek gibi düşünü-
lüyor ama ben hâlâ öyle bakmayan kesimdeyim. Her zaman yeni olasılıklar çıkacaktır. 2050’ler-
den sonra benim düşüncem, yapay zekânın artık belli karar alan mekanizmalar, belli yöneticiler 
olacağı, belli şirketlerde karar alan mevkilerin insanlara danışmanlık yapacağı. Hâlâ insanların 
o mevkilerde olacağını düşünüyorum ama yanlarında herkesin bir danışmanı dediği bir yapay 
zekâ olacağına kesin inanıyorum. Yapay zekânın; şu anki stratejistlerin, bir grup insanın bu kadar 
okuyup bu kadar analiz edip çalıştığı datanın yanında, dünyanın her yerinden, Mars’tan, uzaydan 
topladığı datalarla da, çok daha farklı bir data bütünü şekillendirici bir boyut yaratacağını dü-
şünüyorum. 

Şu anda herkes yapay zekâ kullanıp kullanmadığının farkında mı bilmiyorum, ama şu anda in-
sanlar her attığı adımda, her telefonu açışlarında, her bir arama yaptıklarında, her bir resim 
çektiklerinde, sosyal medyada her adım attıklarında aslında bir yapay zekâ kullanıyorlar. Aslında 
yapay zekâ bizim şu anda hayatımızın en içine girmiş durumdayken, 2050’de bunun olmayaca-
ğını düşünmek bana biraz komik geliyor. Tam tersine insanların bunu daha bilinçli kullanacağını 
düşünüyorum ve yapay zekanın insanların hayatlarını daha iyi yönde yönetmek için en iyi araç 
olacağına inanıyorum.

ERAY YÜKSEK:
Peki, oldukça olumlu bir yaklaşım. Zaten fütürist, biliyorsunuz olumlu gelecek yaratmak için ça-
lışan insanlar demek. Peki buralara geldik de 2050’ye geldik, yapay zekâda hiç tanımlamadığımız 
işleri yapmamıza olanak sağladı. Sabahleyin Gerd konuşurken, dikkat ederseniz rutin işleri bıra-
kın yoksa kendiniz rutin olursunuz veya geçersiz olursunuz mesajını vermişti. Böyle bir ortamda 
konuştuğumuzda, hep teknolojinin içinde kalıyoruz da insan boyutunda kalıyoruz. O zaman genç 
fütüristler olduklarına göre, 2050’yi konuştuğumuza göre 2050’de muhtemel yarı yaşamlarını ya-
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şamış olacaklar, yaşamlarını sürdürmeleri için önlerinde bir 50 sene daha kalmış olacak. Bu süre 
içinde insan boyutuna indiğimizde zamanı nasıl dolduracağız kavramı ilginç hale gelmeye başlıyor. 
Alıştığımız rutin işler yok, sabah 9 gidip akşam 5’te bıraktığınız işler yok. Görev bazlı işlerden 
konuşuyoruz ve işin rutin, sıkıcı olanının tamamını yapay zekâya, makinelere, endüstri 4.0’a, ismini 
siz koyun, ne olursa oralara yüklemiş durumdasınız. Bir 50 sene daha var, 2050 senesine geldiniz, 
öğrendiğiniz her şey geçersiz olmuş, bütün bildiğiniz işlerin tamamını neredeyse rutin işlerin 
tamamını başka algoritmalara, makinelere, düşüncelere terk etmişsiniz. Peki bir 50 sene daha 
ne yapacaksınız Yağmur?

YAĞMUR ALUKAN:
50 sene daha ne yapacağız deyince, burada çok fazla boş vaktimiz olacağı varsayımıyla ilerliyoruz. 
Ama aslında çok daha fazla bilgiye maruz kalacağımız bir dönemden de bahsediyoruz. Burada 
aslında insanın çok daha fazla seçim yapabileceği bir dünya var. Vaktimi neyle değerlendirebili-
rim sorusu, aslında dışarıdan gelen bir müdahale değil, benim kendi kişisel irademle atabileceğim 
bir adım olarak şekilleniyor. Ve dediğiniz gibi artık görev bazlı iş tanımları var. benim görev listem, 
sabah 9’da gidip 5’te çıktığım bir mesai saatim ya da mesaimin bitmesiyle planladığım bir akşam 
organizasyondansa, günümü verimli geçirmek için aklımda olanlar ve bir fiziksel ve mental ger-
çeğim var. Bu durumda da wellness/ iyi yaşam kavramını çok fazla duymaya başladık. Wellness’ı 
insanın en iyi versiyonuna ulaşması olarak belki tanımlayabiliriz. Bunun için neler yapabiliriz, çok 
daha gündemde olacak diye düşünüyorum. Yani, mental olarak daha insanın kendisini ifade ede-
bildiği ve streslerden bağımsız; doğduğumuzdan nasılsak o halimize daha yakın bir halde ol-
duğumuz bir dünya var. Ve attığımız adımda beslenme tarzımız bile daha kişiselleştirilmiş, daha 
kendimizi iyi hissetmemize yönelik olacaktır. Yaptığımız aktivitelerde de yine aynı şekilde mental 
olarak kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz, içimize döndüğümüz ve burada da sevdiklerimizle 
vakit geçirebildiğimiz aktiviteleri tercih edebileceğimiz ve doğayla daha iç içe vakit geçirebildiğimiz 
bir ekosistem olacağını düşünüyorum.

ERAY YÜKSEK:
Bu genç fütüristler bir tuhaf, şimdi insan 5.0 filan konuşmaya başladılar, yavaş yavaş tanımını 
vermeye başladı. Dünyada World Future Society, fütüristlerin neredeyse tamamının toplandığı bir 
organizasyon. Biz de Fütüristler Derneği olarak onun bir parçasıyız, genç fütüristlerimiz de öyle 
ve bölgenin yöneticisi de eski Fütüristler Derneği başkanlarından bir tanesi, o kadar güçlüyüz. 

Onların ilk toplantısına gittiğimde, böyle oturumlara girdiğimde çok ilginç bir şeyle karşılaştım: 
Teknolojiler konuşuluyor, drone konuşuluyor, yapay zekâ konuşuluyor, sanal gerçeklik, öğretilmiş 
gerçeklik, kendi kendine öğrenen bilgisayar konuşulurken. Oturumların diğer yarısı da akıl ve ruh 
sağlığı üzerineydi. Wellness konuşuyorlardı. Çok ilginç bir şeyden bahsediyorsunuz.
 
Wellness konuşmaya başladığınız zaman akıl ve ruh sağlığınızı düzgün hale getirdiğiniz zaman, 
hijyen için cam kenarında oturma, park yerini alma, köşe odaya geçme, yönetici olma, o benden 
önce, ondan fazla para kazanma, ötekinden daha düşük bir şey alma, bütün bunlar ayrıcalıkları 
bir kenara attığınız zaman, ilginç bir boyuta taşınmaya başlıyorsunuz. 

O boyuta taşındığınız zaman da zaten, “çapının dışına çıkıyorsun”. Bütün yaşamınızı iki metre ça-
pında bir küreye aldığınızda, neredeyse bugün dünyadaki bütün endüstrilerin, finans, sağlık, spor, 
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eğlence, gibi aklınıza getirdiğiniz bütün endüstrilerin tamamına baktığınızda, hepsi o 2 metre çapın 
içindeki bir tek insana hedefli iş modelleri üzerinde çalışıyor. O 2 metre çapın dışına çıktığınızda, 
yani çapınızı genişlettiğinizde, o küresel çaplara ulaştığınızda, o 10 bin kilometre çapa çıktığınız-
da, o zaman dünyanın zorluklarını konuşmaya başlıyorsunuz. O zaman o akıl ve ruh sağlığı başka 
yerlere gitmeye de başlıyor. O meşhur 15 küresel zorluktan bahsediyorsunuz ki bunları konuş-
mak için de Cihan’a sormak istiyorum. Peki bu 50 sene içinde o küresel zorlukları “açlık, göçler, 
güvenlik” gibi konulara nasıl eğileceksiniz, neyi değiştireceksiniz?

CİHAN BALTEPE:
Şimdi şöyle düşünebiliriz, bazı problemler var ki eğer bugünden itibaren bir şey yapmazsak, 50 
sene sonram insan türü olarak olmama ihtimali çok yüksek. Şunu unutmamamız gerekiyor, hiç-
bir tür sonsuza kadar kalmadı ve şu an yaşayan türlerin yüzde 99’undan fazlası yok oldu. Şu an 
yapmamız gereken iklim değişikliğini ya da birçok farklı sorunun aslında alt tarafı , bizim düşünce 
yapımızda yatıyor olabilir. Belki ortaya muazzam bir hedef koyarsak, örneğin “yaşamdaki toplam 
acıyı azaltmak” gibi, bunun üzerine çalışırken zaten aradaki göç, susuzluk, hayvanların öldürülme, 
karbon salınımı sorunu gibi sorunları çözmüş olacağız. Yani, 15 soruna ya da 25 soruna odaklan-
maktansa belki de tek soruna “düşünce yapımıza” odaklanırsak, daha farklı, daha yeni bir dü-
şünce tarzıyla günümüze ve geleceğe de uygun, geleceği şekillendirecek kafa yapısına geçersek, 
alt metindeki sorunları da çözebiliriz. 

Bugün birçok sorun var, örneğin şu an kullandığımız elektriğin elde edilme yöntemi. Biz bunu 
farklı türde elde etmemiz gerekiyor, çok basit ve çözebileceğimiz sorunlar ki birçok oturumda 
da konuşuluyor. Ama buradaki sorun aslında belki de düşünce yapımız ve bunun üzerine birazcık 
daha değiştirirsek ve yeni şeyler katarsak, bu olabilir. Ki biz de genç insanlar olarak bunu yapıyoruz 
ve yapacağız da. Örneğin ben herhangi bir yerde sizin bahsettiğiniz gibi köşe kapmak ya da sos-
yal hiyerarşi içerisinde yükselmekten ziyade bu problemleri çözmeye odaklanıyorum. Çünkü eğer 
bunlar çözülmezse zaten o köşe denen bir şey olmayacak. 

ERAY YÜKSEK:
Çok güzel. Dedim ya, ilginç bu genç fütüristler. İlk tanıdığımda, bu grupla beraber, bunlardan bir 
5-6 tane daha var böyle çok değerli, çok da değiller. Şöyle, ilk tanıdığımda, beraber bir iş mode-
li üzerinde konuşalım, danışmanlık yapayım, biraz vakit geçirelim diye konuştuğumuzda, farkına 
vardım ki herhangi bir etik veya inandıkları değerlerin dışına çıktığınızda, bu çocuklar çalışmı-
yor. Herhangi bir şeyle kandırma şansınız yok, finansal veya işte o kozmetik hijyenik önerilerle 
gitme şansınız yok. Bir yandan da büyük şirketler artık bunu sanki anlamaya başladılar gibi. 
Hep söylüyorlar da “mış gibi yapıyorlar” . Yalnız bu sefer değişik yapıyorlar o mış gibiyi, mış gibinin 
dışına çıkmaya başladılar. 

Bundan üç hafta kadar önce senin şirketinin Hasan Can, sayfasında kuantum bilgisayarlarıyla ilgi-
li ilk örnekleri ve de kuantum bilgisayarının o qubitlerini, şusunu busunu açık bulut teknolojiyle 
herkese paylaştırmakla ilgili yorumlarını gördüler. Bir sonraki günde bütün bu konuştuklarımızın 
üzerine birinci sayfaya taşıyarak ilginç bir tartışma başlattılar. IBM’in, şu anda tartışmaya açtığı 
konu toleranslar ve önyargıları yok etmek. Bu ne demek? Koskoca bir teknoloji şirketi, birinci 
sayfasında niye önyargıları yok etmekten bahsediyor, niye renk, din, dil, ırk, inanış, davranış, seks, 
bütün o seçimlerin tamamını yok etmekten bahsediyor, neden? Çünkü kuantum bilgisayarı çok 
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büyük yeteneğin dışında, o büyük hesaplama yeteneği dışında ilginç bir şey sağlayacak. Bu sadece 
süper bilgi işlem makinesi değil, zamanla süper bilgi işlem makinesi daha fazla da yapabilir. Ku-
antum bilgisayarında tamam abi bakarız yaparız oluruz durumu var ya, 1 de olabilir, 0 da olabilir, 
duruma göre değişir kısmı, o yeteneği verdiğinizde insan düşüncesine düşünme biçimine daha 
çok yakınsamalar gelmeye başlıyor.

Gördüler ki gücü elinde bulunduran erkler, bütün yüzyıllar, binyıllar boyunca yaptığı gibi kendi 
istekleriyle paylaşmayacaklar. Paylaşmadıkları zaman da bu gücü kime verecekseniz, önce etik-
leri ve değerleri belirlemeniz lazım. Peki bu tartışma, bu kendi kendine öğrenen bilgisayarlar, 
büyük data ve Watson’u, zihinsel bilgisayarı hepsini bir araya getirdiğinde, yine 2050’den sonra 
neler öngörüyorsun? Biliyorum bu soruları sevmiyorsun. Hasan Can’ı ilk gördüğümde konuşmuş-
tuk. İlk konuşmamızda şöyle olmuştu, onu söylemem lazım: Geldi bana dedi ki ya Eray Bey dedi, 
Eray deyin diyorum ama diyemiyorlar. Eray Bey dedi 2030’u, 35’i filan kestirebiliyorum, görüyorum, 
ne yapacağımı biliyorum dedi, 2050’den sonra 2100 dediniz dedi, 2100’de ne yapacağımı kestiremi-
yorum dedi. Ama 2100’de de yaşayacaksın sen, varsın yani, herhangi bir genetik bozukluğun veya 
sigarayı bırakman lazım, arada sırada içiyorsun görüyorum, onun dışında öyle bir derdin yoksa 
2100’ü de göreceksin, onun için soruyorum 2050 sorusunu. 

HASAN CAN VOLAKA:
Tamam, şimdi şöyle, aslında burada arkadaşlarımın da söylediği gibi, kesinlikle Cihan’a katılıyo-
rum, insanların belki de kendileri gibi karar verebilen bir mekanizma yaratmalarının altında 
başka sebepler de yatıyor olabilir. Benim ilk yapaya zekâya başlama sebebim de buydu aslında. İn-
sanlar bazı kararları alırken dediğiniz önyargılardan çok fazla etkileniyorlar. Aynı şekilde keşke 
bir tane asistanımız şu an olsa da bana bugün hangi sporu yapmam gerektiğini söylese, doğada 
nereye gitmem gerektiğini söylese ya da ne içmem gerektiğini söylese de ben hayatımı biraz daha 
sağlıklı, biraz daha güzel ve beni mutlu edecek şekilde yaşayabilsem. Aslında bunu insanlar söy-
lediğinde, ya boş ver ben kendim daha iyi bilirim diyebiliyoruz. Ama böyle duyguları olmayan, ta-
mamıyla analitik düşünen ve hesaplama yeteneğine kesinlikle inandığımız bir yazılım olduğunda, 
insanlar burada bu bazı şeyleri görmüş olabilir deyip dinleyebilir. Aslında benim 2050’den sonra 
gördüğüm büyük veri, insanların iyi olma hali wellness durumu veya bu küresel zorluklarla yarış-
ma ve onlarla mücadele etme içindeki heveslerinde sanki bu yapay zekâ bir amaç. Yapay zekanın 
şu an hâlâ bir amaç olduğunu düşünüyorum, gelecekte kesinlikle amaç olmaktan çıkıp artık çok 
iyi bir araç kullanılmaya başlandığı bir dönem olacağına inanıyorum. Buna inanmak istiyorum 
çünkü insanlığın bu kararı vermesi gerektiğine de inanıyorum, bu kararı vermek zorundayız. Her-
hangi bir yönetici, bir devlet olabilir, küresel, United Nations olabilir, şu anda evrenler birliği ola-
bilir, artık Mars’tır odur budur, burada bizim şu dataları artık gözden çıkartmamamız lazım ya da 
kafamızı başka yerlere çevirmememiz lazım. 

Bu Paris Anlaşmasında dünya küresel ısınma kesinleşti ve kötüye gidiyor bir şeyler yapmamız 
gerekiyor dendiğinde, yok ben Paris anlaşmasından çıkıyorum dememeliyiz. Aksine biz neler 
yapmalıyız dememiz lazım. Bu dataları daha iyi nasıl kullanıp da nokta atışıyla bunları çözmemiz 
lazım. Nasıl sera gazlarını daha çok azaltırız, bunların en büyük sebepleri neler, elektriği nasıl 
daha insanlığın yanında doğaya zarar vermeden kullanmamız lazım. İnsanların hayatını, psikolojik 
sorunlar, sosyolojik sorunlar, toplumsal sorunlar ya da bireysel sorunlara indirdiğimizde iş ahlakı, 
etiği gibi şeylerde nasıl bir danışmanlık almamız lazım. Aslında yapay zekânın, bence bu sorunları 
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şu anda tamamıyla insan beyniyle yürütülen bu öneri mekanizmasının, yerine geçecek bir şey 
olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de tabi ki de yazılımcılar. Bu önyargıları 
yapay zekâya ekleyebilirler, o ayrı bir mevzu, hâlâ da çok büyük tartışılan bir mevzu. Ama eğer bu 
grupların, opensource community (açık kaynak toplumu) dediğimiz bu büyük yazılımı ve dünyayı 
geliştirmeye bu kadar kendini adamış toplumun bir yapay zekâ geliştirirken önyargılardan bunu 
bağımsızca çıkartıp tamamıyla insanlığın genelinin iyiliği için bir şeyler karar alma mekanizması 
kurulursa eğer, insanlığın bunu kullanmaktan başka çaresi olmayacağına inanıyorum. 

Çünkü bu 15 küresel zorluk dediğimiz o zorlukların hepsinin sebebi bence başta insan. Ve eğer 
15 zorluğu çözmek istiyorsak, Cihan’ın da dediği gibi bu insanlığın düşünce şeklini çözmemiz 
lazım. Bunda demek ki şu ana kadar önyargılarımız, benmerkezcilik, hümanist merkezcilik, bazı 
şeylerden çıkartıp ekosistem merkezcilik, bütün canlıları kapsayan merkezcilik ve aslında bizim 
yaşadığımız yerin sadece bize ait olmadığını ve biz burada yaşarken başka şeylerin de müdahalesi 
altında olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Cihan bunu çok iyi fark etmiş durumda, bunun için 
çok güzel çalışıyor. Ama Cihan gibi insanların çalışması için belki de yapay zekâ gibi bir şeyin 
bize çok iyi danışmanlık veriyor olması lazım. İnsanların da tabi bunu dinleyecek egoya sahip 
olmaması lazım.

ERAY YÜKSEK:
Peki. Burada da aslında daha derine gidip ilerliyor olabiliriz de, gitmeden önce bir parça daha var. 
Şimdi bu arkadaşların hiçbiri psikolog, sosyolog veya antropolog değil ama geleceği konuştukları 
zaman neredeyse öyle konuşuyor. Derinlemesine teknoloji biliyorlar. Yalnız bakın, öncelikleri bu 
gençlerin farklı bir yerde. Bir şey daha konuşmak istiyorum, şimdi Yağmur’a da başka bir şey 
daha sormak istiyorum. Tamam, 2050’ye geldik. 2050’ye geldiğindeki yaşını biliyorum, 50 yaşında 
olacaksın diyelim ki. Ondan sonra başka jenerasyonlar gelmeye başlayacak. Başka jenerasyonlar 
senden daha farklı davranmaya başlayacak ve senin bulunma amacın değişmeyecek. Dünyada 
bulunma amacın değişmeyecek bir şekilde. 

Ancak aktivitelerin değişmeye başlayacak. Rekabet olacak mı olmayacak mı bilmiyorum çünkü o 
yeni gelen nesil nasıl olacak bilmiyorum. Ama davranış biçimlerine bakılırsa, eğer ki oyuncu ne-
sil geliyorsa, o “game over restart” jenerasyonu geliyorsa ki, bu çocukların, iki oyun arasındaki 
yenilme süresi, öğrenme süresi 2,4 saniyeye düştü. Kendilerini yenilmez zannediyorlar ve de 
herhangi bir duygu ve düşünceleri yok üst tarafa doğru. Peki onlar sizin o task-oriented, tamam 
şeyden çıktınız, anladım onu, bizim yaptığımız büyük büyük binalardan çıktınız, hatta ve hatta o 
çok güzel sağda solda insan kaynakları eklerinde hamaklı sandalye falan filan, yerde yatan pinpon 
oynayan çocukların olduğu binalardan da uzaklaştınız, başka bir yerlerde yaşıyorsunuz, kendi ha-
yatınızı yaşıyorsunuz da kendi işlerinizi yapıyorsunuz. Ama bu yeni gelen nesil bambaşka bir şey 
yapacak. Ve sizin elinizde olmayan işleri alacaklar. Sizin işlerinizde, az önce konuştuk rutin işe 
dönüşme şansı çok fazla. Ve yapay zekâyla, robotlarla, big datalarla, trans hümanistlerle, robotlar, 
singularity, birçok şeyle halledilebilecek duruma gelecek. O zaman ne yapacaksınız, nasıl hazır-
layacaksınız kendinizi? 

Yağmur’dan başlayalım. Evet sizden bahsediyorum çünkü siz arada kalıyorsunuz, problem sizde, 
bizde değil. Bizim yaşımız belli, ne yaptığımız da belli. Gördünüz, yapay zekeyı nasıl kullandığımızı 
gördünüz mü, örneklerini gördünüz mü? Aynı sıkıcı işler. Sıkıcı yaptığımız işleri bizden daha ça-
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buk yapacak diye ona vereceğiz, biz de yan gelip yatacağız, yok öyle bir şey. Yapay zekayı yan gel 
yat projesi olarak gösteriyorlar. Yok öyle bir şey. Ancak biz statükocuyuz, bu işten başkasını da 
bilmiyoruz. Kimseye de vermeye niyetimiz yok, ayrıca biz de ölmeyeceğiz yakında. Siz gittiniz, siz 
eriyorsunuz arada, problem orada, nasıl hazırlıyorsunuz kendinizi? Siz iki sandviç ekmeğinin ara-
sındaki kaşar gibi eriyip gideceksiniz. Ne olacak?

YAĞMUR ALUKAN:
O bizim biraz şanssızlığımız, hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Geleceğin nasıl bir yer olduğunu 
hayal etmeye çalışıyoruz ama o kadar geçiş aşamasındayız ki günümüzün şartlarını bir kenara 
bırakıp tamamen geleceğe hazırlık da yapamıyoruz. Elimizden alınacağını bildiğimiz işlere de bir 
şekilde efor sarf etmemiz gerekiyor. Nasıl kendimizi hazırlıyoruz, Cihan’ıan az önce söylediği, hat-
ta Hasan Can da ekledi, insanlığın amacı ne sorusu aslında bence burada çok önemli. Yani ortak 
olarak bir amaca doğru yol alıyorsak eğer, ben o yeni ve benden üstün olan ırkı daha rekabetçi 
görmem. Benden daha fazla katkı sağlayabilirler bu amaca, benim rolüm daha kenarda olur belki 
ama bunu açıkçası rekabet olarak almak için pek bir sebep görmüyorum. “Ve insanlığın amacı 
bu” ve “benim kişisel amacım bu” gibi kendime bir limit koyduktan sonra, örnek veriyorum belki 
bir insanın amacı iç huzuruna ermektir. Ve yeni gelecek nesil de bir yerde buna dönmek durumun-
da kalacak, kolektif bilincin oluşmasıyla birlikte tehdit olarak değil de onlarla iş birliği yapabile-
ceğim bir ırk olacakmış gibi düşünüyorum ve konumlandırıyorum açıkçası. Yalnız şu game over 
olayı beni de çok korkutuyor, gerçekten yenilmek bilmiyorlar. Bir task’i bize veriyorlar ve başa-
rısız olduğumuzda demoralize oluyoruz ister istemez, insanız çünkü ama onlar üç yaşlarından 
beri o kadar alışıklar ki yenildikten sonra tekrar ayağa kalkmaya, o açıdan nasıl bir psikolojiyle 
gelecekleri çok büyük bir soru işareti.

ERAY YÜKSEK:
Peki ama sen ne yapacaksın?

YAĞMUR ALUKAN:
Hamakta sallanıp.

ERAY YÜKSEK:
Google’a gideceğim diyorsun, hamağa yatacağım. Peki, iyi güzel. Peki, yine şey boyutuna gelelim, 
geri dönelim, küresel zorluklar boyutuna gelelim. Küresel zorlukların içinde çok değişik parçalar 
var. Bir brain project (beyin projesi) diye bir proje var biliyorsunuz, bu Obama’nın başlattığı, brain 
research filan diye devam ediyor, beyin araştırmalarıyla beynin sırlarını çözüp onu bir şekilde al-
goritma olarak yüklemekten bahsediyor. Bütün bunlar yapılırken, ikiniz de elektrikten bahsettiniz, 
doğal kaynaklardan bahsettiniz. 

Hatırlıyorum onu, o çok ilginç bir şey, sizlerle yapmış olduğumuz bir toplantıda 12 yaşında bir ço-
cuk geldi. Alternatif enerjilerden bahsediyorduk, güneştir veya elektrikli araçlar geçiş vb. Çocuk, 
dinledi dinledi dinledi, bir şey sormak istiyorum dedi. “Şimdi sizin bu yaptığınız elektrikli araçlara 
hiç inanmıyorum” dedi. “Çünkü elektriği nereden ürettiğinize bağlı dedi, ülkenin kaynaklarının 
bilmem yüzde kaçı fosilden yaratılan kaynaklardan oluşan enerjiyle üretiliyor ve bu geçerli değil” 
dedi. İki dedi, “alternatif enerjilerde o lityum pillerinin bir ömrü var, onları bir güneş tarlasına 
koyduğunuz zaman yaklaşık belli bir süre sonra ömürleri bittikten sonra o güneş tarlalarını yarat-
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tığınız yerde tarım yapamayacaksınız” dedi. “Bu toprağı tuzlandıracak ve zararlı hale getirecek-
siniz” dedi. “Onun yerine değişik bir şey yapsanız veya back to basics, eskiye dönseniz” dedi. “Bu 
Faraday’ın yaptığı hikâye geldi aklıma. Dönen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirme gibi insan 
vücudunda veya diğer canlılarda veya var olan dünya üzerindeki potansiyel enerjileri kinetik ener-
jiye çevirmek için…” 12 yaşında çocuk böyle bir hikâye anlattı gitti. Sizin rakipleriniz olacak onlar. 

Peki bütün bu değişimleri konuştuğumuz zaman, insan boyutuna gittiğimizde bir de ilginç hikâye 
başlıyor. Bugün 8 milyar civarında bir insan yaşıyor dünya üzerinde, hesabı basit yapalım diye. 
Bunun kayıt altında olan 300 milyonu işsiz de çalışan nüfus bu arada 4,2 milyar civarında. Bütün 
bunlar olmaya başladığında, bu karışıklıklar, iklim değişiklikleri şu bu derken, büyük göçler de 
başlayacak. Çok büyük göçlerden bahsediyoruz. Büyük göçler derken öyle 3-5 milyon Suriyeli-
den, Iraklıdan, Afganistan’dan bahsetmiyoruz, 1 milyar insanın aşağıdan yukarıya doğru yürü-
mesinden bahsediyoruz. Hiç kimsenin durduramayacağı bir insan kalabalığından bahsediyoruz. 
Şimdi bütün bunlar olduğunda, dünya paylaşımını nasıl yapacaksın o şeyde? Kuzey küreye aldın 
hepsini diyelim, bahçeye de doldurdun.

CİHAN BALTEPE:
Şöyle mi düşünelim, bu olmaması için ne yapalıma mı bakalım, oldu ne yapalıma mı?

ERAY YÜKSEK:
Yok yok, olmaması için bir şey yapabiliyorsan yap. Olduğu zaman ne yapacaksın, onu de belki Yağ-
mur’a gidecek soru, aramızdaki en hümanist o.

CİHAN BALTEPE:
Ben daha sorun ortaya çıkmadan onu nasıl yok ederize bakmak istiyorum. Dedik ya çapımızı iki 
metreden birazcık daha genişletelim; aslında çapımızı zamanla genişletirsek, insan türünün ana-
tomik olarak modern insanların, yani bizim gibi olan insanların geçmişi 200 bin sene. Buradaki 
nüfusa baktığımız zaman, insan nüfusu endüstriden önce, 200 sene öncesine kadar çok daha 
düşüktü, katbekat daha düşüktü. Besin üretimi yapmaya başladığı zaman insanlar, ondan önce de 
daha düşüktü. Nüfus binlerce kat arttı. 

Şöyle bir şey var, bizim aslında işsizlikten bahsettik ya insanlar işsiz olacak, ilk etapta iş nasıl icat 
edildi, ben onu hızlıca kendi düşüncemi söyleyeyim. Yıllardır arkeolog olarak bu konular üzerine 
çalışıyorum. İş dediğimiz şey benim ulaştığım sonuçta şu kendimce; birilerinin geçen sezondan 
buğdayı vardı, çok basitleştirerek anlatıyorum, birilerinin yoktu ve olan olmayana dedi ki sen be-
nim için bunu yapacaksın. Bu da aslında iş dediğimiz şeyin tanımıdır, başlangıcıdır. Bundan önce 
iş dediğimiz şey aslında var olmaktı. Şuradan suyumu içeyim, şuradan bademi alayım, şuradan 
onları kırayım yiyeyim. Ya da işte eşimle dostumla zaman geçireyim vs. Buradaki konu insanların 
bence işi olmaması problem değil, benim de yıllarca işim olmadı ve gayet mutluydum, hatta daha 
mutluydum. Burada belki de insanlara farklı bir şeyler vermek lazım ya da insanların kendi ter-
cihlerini buna göre yapmaları lazım. Artık çılgınca kelimesini kullanmam lazım, çılgınca belki 
üremeyi azaltmamız gerekiyor. İnsanların artık birbirleriyle beraber yaşamaktan bu kadar has-
talık doğuyor, su yetmiyor, besin yetmiyor şimdilik, (onun sebebi biraz daha farklı gerçi). Bu kadar 
iklim değişikliğinden sonra göçleri konuşuyoruz, milyarlarca insanın göç etmemesi için basit bir 
çözüm var, milyarlarca insan bu kadar olmazsa göç de etmez. 
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Ama bizim bunu şöyle kısıtlamamız lazım: Biz ne kadar var olan varlıkları, kaynakları nasıl kul-
lanabiliriz, nasıl akıllıca yapabiliriz, bunu biz zaten ilk etapta düşünürsek, yani iki insan iki tane 
yeni insan yaparsa bebek deniyor, insan nüfusu şu an düşer. Ama üç tane yaparsa artma eğilimi 
gösterir. Biz bunu düşünürsek, eğer gelecekte su savaşlarından ya da herhangi farklı göçlerden, 
iklim değişikliğinden bahsediyorsak, neden biz bugünden adım atmayalım ki. 

Varsayalım oldu ve muazzam göçler yaşanıyor, muazzam savaşlar ya da kaynaklar varlıklar üze-
rinde kavgalar var. O zaman çok daha farklı, çok daha sert çözümleri konuşmamız gerekecek. 
Çünkü bir sorun ortaya çıktığı zaman onu çözmesi çok daha fazla enerji gerektirir. 

ERAY YÜKSEK:
Peki. Şimdi bir yerden bir yere taşıdık, 2, 3 rakam tabi biraz tehlikeli rakamlar onlar. Neyse, ancak 
nüfus artışı en azından kontrollü olabilir dediniz. Bir yandan da sınırsız kaynak diye bir kitap var 
biliyorsunuz, kaynaklar sınırsız hale dönüşebiliyor. O kitaba göre, evet GDO’lu yiyorsun ama aç 
kalmıyorsun. Kimse açlıktan veya susuzluktan ölmüyor da yine boyutları değişiyor. 

Yine başka bir yere doğru gidelim. Peki bütün bu değişimleri konuştuğumuzda, yine yapay zekaya 
döneceğiz, senin uzmanlık alanın o olduğu için. Veya bütün bu teknolojileri birleştirdiğimiz zaman, 
2050 sonrasını konuşuyoruz, 2050 sonrasında artık elinde öyle bir teknoloji grubu var ki bugünkü 
teknolojiden bahsetmiyoruz, bambaşka bir teknolojiden bahsediyoruz. O teknoloji sağımızda so-
lumuzdaki saatler veya internet of things dediğimiz akıllı diye nitelenen cihazlar değil. Bence aptal 
onlar, birtakım datalar sağlıyorlar sana. 

Onun dışında insanın içine yüklenmiş teknolojiler, insanla makinenin karıştırıldığı teknolojiler-
den bahsediyorum, başka yerlere doğru gidebiliyor: Organ değişimlerinden bahsediyorlar. Bütün 
bunları birleştirdiğin zaman, örneğin bugün augmented reality, öğretilmiş gerçeklik veya süper 
bilgi işlemler, kendi kendine öğrenen bilgisayarlar, bunları inceleyen algoritmalar, eriştikleri büyük 
veri, başka bir yere doğru gönderiyor. Burada öğrenme ve uygulama şansını nerede görüyorsun, 
2050 artısından bahsediyoruz. Yine 2050 artı, nerelerde olacak?

HASAN CAN VOLAKA:
Öğrenme uygulama derken, bir insanın öğrenmesi ve uygulaması mı?

ERAY YÜKSEK:
Evet, öğrenme şansın ne, neyi öğreneceksin, neyi uygulayacaksın? 

HASAN CAN VOLAKA:
Şimdi şöyle, biraz tabi benim hayalimdekini seyircilerle de canlandırmak isterim çünkü söyledi-
ğim şey onlarla alakalı olacak. Dışarıda bir augmented reality (artırılmış gerçeklik) standı vardı, 
şu an hangisinde onu hatırlamıyorum ama bir gözlükle çarkları görebiliyordunuz etrafınızda. Bir 
gözlük var ve bulunduğunuz ortamda gözlüğün camının üzerinde sanal bir şeyler yansıtılıyor. Siz 
reality’i kaybetmiyorsunuz ama bulunduğunuz gerçekliğin üstünde sanal şeyler yaratılıyor. 

Bunu product olarak ilk deneyen Google’dı. Ve ürün olarak bunu sunduğunda, insanların kafasın-



PANELLER 109

da ilk takılan problem güvenlik oldu. Benim verimi, bir belleği internete bağladığında, ben size 
baktığımda, Eray Yüksek şu şu şu diye, verileri görebiliyordum. Burada doğrudan kişisel özel bilgi 
atlatıldı, bu ürün sıkıntıya girdi, çoğaltılmadı. 

Ama şu an çok farklı yerde kullanılıyor: Bu data warehouse’lardaki (depolardaki) ürün takip sis-
temlerinde kullanılmaya başlandı. Ben şuna geleceğim: bir lens olsa da gözüme takıp söz konusu 
dataları görebilmeyi, hayatımdaki görevleri bir anda açabilmeyi ve yönetebilmeyi çok istiyorum. 
Şu telefona bakmaktan kurtulsam da, artık benim uzuvlarım bana bunu sağlayabilse. Şu anda, 
bunu gerçekleştirmek için hiçbir teknoloji geriliğinde değiliz, önümüzdeki 5 yıl içinde olacak.

50 yıl dediğinizde ise Virtual reality’nin (sanal gerçekliğin) kesinlikle insanın hayatına girmiş ola-
cak. Artık çalıştığımız yerler ofisler mi olacak, evlerimizden VR’larla toplantılara mı katılacağız, 
yoksa biz artırıldığımızda, insanlar artırıldığında bizim avatarlarımız mı bir yerde toplantı yapa-
cak?

Benim düşündüğüm, insanın karşısına yapay zeka koyduğunuzda, kesinlikle insanlık ve yapay 
zeka ile ego savaşı olacak. Bu ego savaşının olmaması demek, zaten insanların düşüncesini de-
ğiştirmiş olması demek ve zaten dünya çok güzel bir yere gidecek. Ama kendisinden daha zeki ve 
daha güçlü hesaplama kapasitesine sahip bir makine ile karşılaştığında, insan bunu alt etmek 
için daha farklı şeylere girecek, onun fişini çekmeye çalışacak. Ya da kendisini ona benzetmeye 
çalışacak, çünkü artık bu çıktı ve kendisi geride kaldı.

Şimdi artırılmış insan olmaması mümkün değil. Şu anda Kanada’da başlamış durumda, insanlara 
çipler takılıyor, kapılardan geçerken siz bu çipler sayesinde geçiyorsunuz. Bunlara başlandı. Şu an 
artırılmış insan karşımıza çıkıyor. Örneğin uzvumuz koptuğunda bunun yerine takılan bir mekanik, 
3D printer ile basılmış herhangi bir cihaz yapılıyor: Bizim organik yapımızı inorganiğe çevirip bizi de 
artırılmış bir insana çevirebilir. 

Ne kadar artırıldığı tabi şu anda tartışılabilir ama sonuçta biraz da bile olsa artırabiliyor. Şu anda 
exoskeleton var, ben şu anki durumu çiziyorum ki aslında şu anda bizim az az görüyoruz. İnsanın 
üstüne skeleton olarak takılıp da çok zor işlerde ona kuvvet sağlıyor, çok güçlü silahları uzuvlarına 
takıp da belli işleri yapabiliyoruz. Aslında bilgisayar kullanarak zaten artırılmış insanlar oluyoruz. 
Biz bu telefonu kullandığımızda, Google’a search yaptığımızda biz de artırılmış insan oluyoruz, sade-
ce bunun insan vücuduna entegre edilmesinden kaçınılmaz olduğu bir durumdan bahsediyorum.
Bu durumda da 50 yıl sonunda bu odadaki kişilerin yüzde 95’inin artırılmış olacağına inanıyorum. 
Herkes artırılmış, herkeste augmented reality lensler var, herkes etrafta bir şekilde büyük veri-
nin özümsenmiş ve bilgi çıkartmış haline bireysel olarak erişebiliyor. İstediği zaman herhangi bir 
sanal geçeklik binasında gidip toplantısını başka yerde yaratabiliyor. Otonom araçlar hayatımızın 
merkezine girmiş ve biz ulaşımda vakit kaybetmeden kendi işlerimizi halledebiliyoruz. 

Belli karar mercilerinde insanlık için en iyi karar verebilecek ve büyük veriyi yorumlayabilecek ya-
pay zekâlar var. İnsanlar artık yorucu işleri yapmıyor ve bu yorucu işleri 4.0’ın getirdiği seri bant üze-
rindeki dinamik üretimler yapabiliyor, kişiye özel üretimler gelmiş durumda. Belki uçan arabalar 
olacak, çok merak ediyorum, umarım olur ama şu an otonom araçlar diyelim. Otonom araçların ve 
hızlı araçların bizim hayatımıza kattığı hız, tüketimin hızlanması ve kesinlikle tüketim de hızlanacak. 
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Aslında bütüne baktığımızda şu anki insanın düşünce şeklinin 50 yıl sonra saklanabilmesi 
mümkün değil. Biz artık farklı şekilde düşünüyor olacağız. Bunu bize yapay zekâ getirdi değil, 
bunu insanlık getirecek. Çünkü insanlık 50 yıl önce böyle düşünmüyordu, telefonu icat etti, in-
terneti icat etti, elektroniği icat etti ve şu anda biz annelerimizden babalarımızdan farklı şekilde 
düşünüyoruz. Bizden sonraki bu yeni neslin bizi bu kadar korkutuyor olması, aslında bizim gibi 
düşünmüyor olmaları. Çünkü biz şanslıydık ki ya da siz şanslıydınız ki baby-boomer’lar ölecek, 
ölmeye başladılar. Biz biraz şanslıydık ki belki X’lerin birazı ölecek, biz Y kuşağıyız. Ama biz 
şanssızız ki bizden sonra gelen jenerasyon ölmeyecek. Ve tamamıyla düşünce olarak biz ve 
bizden sonra gelen düşünce yapısını 50 yıl sonraya eviremezse, işte ben o zaman çok büyük 
kaosların başlayacağını düşünüyorum. 50 yıl sonra, kaçınılmaz olarak yapay zekânın hayatımı-
zın merkezinde insanların artırılmış, mükemmel düşünmeye başlamış olduğu ve çiplerin bizim 
için bir sürü şey yaptığı güzel bir dünya yarattığımızda, aslında toplumsal problemler artık yad-
sınamaz hale gelecek.

Çünkü biz burada o zaman eğitim olarak, insanlar nasıl evrim temel olarak var oldukları duru-
ma uyum sağlayabilirler. Şu ana kadar insanlar bundan kaçıyordu, şu anda benim anneannem 
yeni yeni WhatsApp kullanmaya başladı, bu zamana kadar telefondan uzak durmuştu. Hâlâ du-
ran bir sürü insan var çünkü var olan şeylerden kaçıyoruz, korkuyoruz çünkü bilmiyoruz, çünkü 
statükocuyuz, var olan konumumuzu korumak istiyoruz. Ama artık bu mümkün değil. Hele in-
sanlar yavaş yavaş artırılmaya başladığında ve siz bana baktığınızda bir sürü data görüyorsanız 
ve ben size baktığımda bu dataları görmüyorsam, işte orada sizin benim üstümdeki gücünüz 
nasıl olacak? Benim de bu güce ulaşmam lazım ve benim de size aynı güce sahip olarak bak-
mam gerekiyor.

İşte 2050’den sonra ya insanlar buna uyum sağlayacaklar ya da yavaş yavaş toplumlar ara-
sındaki bu ayrışmayı göreceğiz. Buna uyum sağlamayanlar ve bu filmlerde her zaman bize kötü 
olarak gösterilen, yeraltında yaşamak zorunda bırakılan insanlar ve diğer kısmı yer üstünde 
yaşayan, teknolojiyi tamamen benimsemiş ve parası olan insanlar. Aslında burada yine geldiğim 
nokta, bunu üreten, geliştiren piyasaya süren insanların; kullanıcı olan diğet insanları eğitmesi, 
öğretmesi, aslında bunu sadece belli bir kesim için değil, insanlık için yaptıklarını anlatmaları 
lazım. Ama bunu gerçekten insanlık için yapıyor olmaları lazım. Şu anda çıkıp da bir şirket, ben 
insanlık için şunu yapıyorum deyip yüzde 95’ini insanlığın kötüsüne harcıyorsa, yüzde 5’ini ma-
gazin olarak kullanıyorsa, bu ikiyüzlülüğü artık anlayabiliyoruz. Artık büyük veri ve yapay zekâ 
sayesinde biz bunları görebiliyoruz.
İnsanlar, üreticiler, belli otoriteler insanlık için bir şeyler yaptıklarından bahsederlerse ve bunun 
için bir şeyler yaparlarsa, işte o zaman 2050’den sonra bütün bu artırılmış insanlar, VR’lar, 
AR’lar bize mükemmel bir dünya yaratabilir. Ben böyle düşünüyorum. 

ERAY YÜKSEK:
Aslına bakarsanız burada teknoloji konuşacaktık, birbirleriyle ilişkisini konuşacaktık, bayağı deği-
şik şeyler konuşacaktık, oyunlar konuşacaktık filan ama yine her zaman olduğu gibi konuyu bam-
başka bir yere taşıdınız. Peki o zaman son tur sorularına seninle başlayacağım. Tur yapmıyoruz 
normalde biliyorsunuz konuşulanlardan sonra. Yağmur, bütün bu hikayelerin içinde, değişimleri 
tetikleyen iki büyük kelime var, bir tanesi merak, sorgulamak, diğeri de korku. Korku nedense 
daha kolayımıza gittiği için, onu çok daha rahat kullanıyoruz. Üçüncü niçin sorusu meşhurdur. 
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İki yaşında çocuk niçin problem olur size? İlk konuşmaya başladığında soru sormaya başlar. Önce 
size birinci soruyu sorar, sen de ona bir açıklama yaparsın. O da neden der. Şimdi neden dediği 
zaman, açıklamasını yaparsın. Tamam da o neden der, ikinci nedeni yersiniz. O biraz zordur, onu 
açıklarsınız. Sonra üçüncü neden gelir, peki ama o neden dediği zaman, öyle bir gelirsiniz ki ya ce-
vabı biliyorsunuzdur paylaşmak istemiyorsunuzdur ya da bilgisizliğinize denk gelmiştir artık. Bam 
diye vurursunuz masaya, nara atarsınız, korkutursunuz, geçer gider, git annene dersiniz, git baba-
na dersiniz, git bilmem kime dersiniz kovalarsınız. O korku kısmı onun için kolay, korku imparator-
lukları her zaman işe yaradı da bazı yerlerde, ama artık korku gücü yetmeyecek gibi gözüküyor. 
Yağmur, neleri merak ediyorsun 2050 sonrasında, nelerden korkuyorsun? Hepiniz için geçerli bu. 
Sen biraz söyledin Hasan Can ama. Bir yanda da bizim panellerimiz hep böyle sohbet şeklinde 
gidiyor, hazır sorular yok. Baştan sadece sohbet edeceğimizi konuşuyoruz, etikleri ve değerleri ko-
nuşuyoruz, ondan sonra soru soruyoruz. Cevabın yoksa pas diyebiliyorsun da, onu da söyleyeyim.

YAĞMUR ALUKAN:
Aslında ben 2050 sonrasında neyi merak ettiğimi biliyorum. Hep bu wellness diyoruz işte içe dön-
mek diyoruz. Kendi düşünce mekanizmamı ne kadar algılayabiliyor olacağım, onu merak ediyo-
rum açıkçası. “Dürtme” diye bir kitap var, mantıkla karar veren insanlar ve daha çok içgüdüleriyle 
karar veren insanların farkından bahsediyor. O kitabı okuduktan sonra, bir karar alırken şu an 
ben mantığımla mı yoksa daha çok psikolojik yönlendirmelerle mi karar veriyorum diye düşüne-
biliyorum. Ama daha bunun gibi binlerce kitap ve binlerce karar alma mekanizmamı etkileyen 
faktör var. Bunları ne derecede ben çözümleyebileceğim ve ne derecede o rasyonele göre karar 
verebileceğim, bunu çok merak ediyorum.  

Neyden korkuyorum, açıkçası şu an korktuğum bir durum yok çünkü toplum ikiye ayrılacak, tek-
nolojiyi kabul edip içine alanlar ve tamamen vazgeçip karanlıkta yaşamaya karar verenler dedi 
Hasan Can. Ben de buna katılıyorum. Ben datalarımı paylaşmakta ve teknolojiyi kullanmakta 
hiç çekinmeyen taraftayım. Şu anda bile örneğin spor yaparken sürekli nabzıma bakayım, nabız 
aralığıma göre spor yapayım ya da uykumu takip edeyim, hafif uykuda uyanayım ki günüm daha 
verimli geçsin gibi tüm datamı paylaşmaya ve bunun sonucunda da tüm olanaklardan yararlanma 
tarafındayım. O yüzden kendi açımdan korktuğum bir durum yok. 

ERAY YÜKSEK:
Peki, Cihan sen korku derken, korku yaratma konusunda olmayan korkuları yaratma konusunda 
da iyiyiz biliyorsunuz. Endüstri devrimlerinin olduğu dönemde Charlie Chaplin’in filmlerini mo-
dern times, factory world falan filan gibi üretim bantları üzerindeki işçilerin davranışları filan, 
siyah beyaz filmleri hatırlayanlar var mı? Ondan sonra gelen, kendi kendini yenileyen robotlar, 
ele geçirenler, bırakın hikâyeyi eski çağlarda maymunlar cehennemini bile kurduk, maymunlar 
bile dünyayı ele geçirdi, Jaws diye bir şey yarattık, zavallı gariban köpekbalıklarını canavar gibi 
gösterdik, en zararsız yaratıklar, bayağı iyiyiz o konularda, korku yaratma konusunda iyiyiz. Korku 
yaratma konusunda yapay zeka ve robotlar da öyle gözüküyor. Peki nasıl uzaklaşacağız buradan?

CİHAN BALTEPE:
O zaman meraka gitmemiz gerekiyor. İlk etapta korku konusunda benim korktuğum en çok şey, 
dünya üzerindeki toplam acının artarak devam etmesi. Endüstri devrimiyle getirilen büyük şey-
lerden biri, dünya üzerindeki acının artması oldu. Aslına bakarsanız bunun sebebi de hayvan ta-



sermayepiyasalarikongresi.org.tr112

rımı. Bütün hayvanlar bizim gibi hissedebilir çünkü merkezi sinir sistemi vardır ve acı o kadar 
çok arttı ki o kadar çok hayvan yemeye başladık ki, ben artık bundan birazcık korkmaya başladım 
çünkü bu kadar çok kötülük birazcık çok fazla geliyor. 

Ama şöyle bir şey olabilir, eğer ki biz bunları fark edip bir sonraki değişimde ki şimdilik dijital 
devrim diyelim adına, şu an içinde olduğumuz için adını koymayalım, korkum bir önceki yaptığı-
mız hataları devam ettirmemiz. Bunun üzerine bizim diğer hayvanlara davrandığımız gibi yapay 
zekânın bize davrandığı bir senaryo da ayrıca çok korkutucu. Hiçbir zaman bir tavuk fabrikası 
sahibi içerdeki tavuğa nasıl davranacağını sormuyor. Keza bizim datalarımızı ele geçiren, bizim 
verdiğimiz ya da bir türlü onu işleyen, bilgiye dönüştüren bir tür yapay zekâ, bizim üzerimizdeki 
tahakkümünü de bize muhtemelen sormayacak, sorma ihtimali beni korkutuyor. Fakta bunu he-
men güzel tarafa çevirirsek, ne yapabiliriz sorgularsak, aslına bakarsanız alt metni çok basit. Bir 
önceki jenerasyonların yaptığı hataları yapmadan, dünya üzerindeki toplam acıyı azaltarak daha 
iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu illaki de iş bağlamında, para bağlamında vs. düşünmememiz 
gerekiyor. En azından ben öyle düşünmüyorum. İnsanlar arası, canlılar arası ilişkilere bakmamız 
gerekiyor ki ben öyle yapıyorum. Tek çözüm bu aslına bakarsanız. 

ERAY YÜKSEK:
Hasan Can, sen ekleyecek misin bu kısma?

HASAN CAN VOLAKA:
Korkuya mı?

ERAY YÜKSEK:
Nereye istersen, korkuya veya meraka.

HASAN CAN VOLAKA:
Şimdi şöyle, ben korkmamanın mümkün olmadığını düşünmüyorum. Bence şu anda da korku-
yoruz, geçmişte de korktuk, gelecekte de korkacağız. Ama şu var, insan bilmediği bir şeyle kar-
şılaştığında en çok korkuyor. Çünkü bende öyle oluyor. Birisi bir şey dediği zaman ve ben bunu 
bilmiyorsam, bir endişe başlıyor bende. Ya da bir şeyle karşılaşıyorsam ya da bir şey duyduysam 
ya da bir şey yaşadıysam ve neden olduğunu bilmiyorsam korkmaya başlıyorum. 

Aslında korku merakı uyandırıyor bende ve eğer korkup bir adım atıp, neden böyle olduğunu 
sormuyorsak, zaten gelişemeyiz. Bir daha başımıza geldiğinde bir daha korkacağız, bir daha kor-
kacağız ve sonra aslında bu korkuyla yaşamanın çok normal olduğunu anlayıp korkuyla yönetiliyor 
olacağız. O yüzden her seferinde her bizi tedirgin edeni, her dürteni, her zaman bir şekilde merak 
etmemiz lazım. Bunun bizim içimizde bir merak uyandırıp bir motivasyona itmesi lazım ki biz de 
kendimizi geliştirebilelim. 2050 yılından sonra da bu olacak. 

2050 yılında artık yapay zekâ belli denemelerde, şu anda yeni teknolojiler geliştirebilecek seviyeye 
geldi. Teknolojiyi, 2050’den sonra, bu ortak olduğumuz singularity point’ten sonra artık biz mi 
geliştiriyoruz, yapay zekâ mı geliştiriyor biz anlamayacağız. Yeni teknolojiler gelişiyor olacak. 
Şimdi bu teknolojiler gelişince, biz bu teknolojilerden de korkabiliriz ve yapay zekâya karşı saf 
durabiliriz. Ya da bu yapay zekânın neden bu teknolojiyi geliştirdiğini, bizim neden başka tekno-
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loji geliştirdiğimizi, bu ortak olduğumuz singularity point’ten sonra ilerleyeceğimiz o aynı yol 
üstünde neden böyle devam ettiğimizi de sorabiliriz. 

Fahrenheit 451’deki gibi okumanın insanları tartışmaya itmesi ve kelimeler en büyük silah ola-
rak görülmesi ile kitapları yakmaya karar vermelerindeki asıl sebep aslında insanları sormaya, 
merak etmeye ve birbirleri arasındaki iletişimi koparmaya yönelikti. İşte belki de bu merakımızı 
2050’den sonra hâlâ koruyabilmemiz lazım.

Biz ne zaman merak etmeyi bırakırsak, o zaman yerimizde sayıp geriye gitmeye başlayacağız. 
Korkmak güzel bir şey o yüzden. Korkmak insanı veya canlıları hayatta tutan şey, sen daha iyi 
bilirsin arkeolog olarak. Bence insanların en büyük hayatta kalma içgüdüsü korku sayesinde olu-
yor. Korkuyorum ve kaçıyorum ve hayatta kalıyorum. Ya da korkuyorum, bir şeyler araştırıyorum 
ve hayatta kalıyorum. Ve hayatta kalmaya devam ediyorum, daha iyi hayatta kalıyorum. O yüzden 
korkmak güzel, şu anda da korkuyorum ama güzel bir şey bu.

2050’den sonra da umarım korkmaya devam ederim, umarım o zaman ölmekten korkarım da 30 
yıl içinde öleceğimi düşünüp ölümsüzlüğe bir çare bulmaya çalışırım, hâlâ bulunmadıysa ki bulu-
nacağına inanıyorum. Bir şekilde insanlığın korkuyla daha ileri gideceğini inanıyorum. Ama tabi 
ki de çözümler bulurken yine dediğim gibi insanlık merkezcil değil de ekosistem merkezcil, tek 
olmadığımızın farkına varıp başka şeylerin de olduğunun farkına varmamız gerekiyor.

ERAY YÜKSEK:
Çok güzel. Peki şimdi 5 dakikamız kaldı. Küçük bir şey paylaşacağım yalnız daha önce bu korku, 
merak ve tutkularla ilgili. Yine böyle bir toplantı yaparken, arka sıralardan bir çocuk geldi, konuş-
maya başladı. 16 yaşındaydı, 9 şirket kurmuş, 5’ini batırmış, tamamı silikon vadisinde, Türk ço-
cuk. 4 şirketi canlı, bu korkular meraklar falan filan oraya gitti. Ben de o tutkusunun ne olduğunu 
merak ettim. “Hani problemler gelir, hiç çözülmeyecek problemler, böyle üzerinize yağar, yağdıkça 
yağar, sıkılırsın bayılırsın bitersin dedi, ölecek hale gelirsin ya işte o en keyif aldığım an orası” 
dedi. Garip. Sonra, “Korkum şu: 4 şirketten bir tanesi çok başarılı olacak ve beni kendine bağla-
yacak ve ben de sizin gibi enterprise, büyük şirket mahkûmu olacağım” dedi. İlginç düşünüyorlar 
hakikaten. 

Şimdi son 5 dakikaya girdik, hatta 4,5 dakikaya. Eklemek isteyen, varsa çok yüksek sesle söyleye-
bilir, sorabilir, konuşabiliriz. Atladığımız bir şey varsa konuşabiliriz, o 4 dakikamızı da öyle kullan-
mış oluruz. Buyurun, yüksek sesle lütfen ama.

SORU:
Herkese merhaba, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim 15 yaşında ergen bir oğlum var. Bir de 
insan kaynakları yapıyorum, o yüzden iki konuyu karşılaştırmak ve sizi dinlemek için buradayım. 
Ben şunu merak ediyorum, bu kadar güzel fikirleriniz var, geleceği bu kadar güzel düşünüyorsu-
nuz. Sizi dinleyen birileri var mı, eğitimcilerden? 

ERAY YÜKSEK:
Bir, şimdi iki üniversitede gelecek dersi veriyoruz, biri Bahçeşehir Üniversitesi, biri Okan Üniver-
sitesi. Şimdi İstanbul Aydın Üniversitesi de istedi. Ancak kapasitemiz sınırlı, ders verebilmek için, 
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online eğitimleri falan veriyoruz, paylaşıyoruz onları. Üniversiteler nereye çağırırsa gidiyoruz hep 
beraber. 

Sağda solda olağan şüpheliler vardır, biz bir 10 kişi eski başkanlar, istişare kurulları, falan filan, 
Ufuk’lar, Alphan’lar, ben, Murat, Emrah filan, evet, biz öyle gidiyoruz. Bir de genç fütüristler var, 
onlarla şirketlere gidiyoruz, şirketlerin think-tank’leri, düşünce grupları oluyor bazen IBM gibi, 
Google gibi, Microsoft gibi, oralarda konuşmalar yapıyoruz. Şirketler çağırıyor, onlarla konuşuyo-
ruz ancak sayımız çok sınırlı. 

SORU:
Lise dönemindeki çocuklar aslında bu bilgiyi en güzel kapacak ve oradan gidecek. Gelecekteki 50 
sene sonraki, belki Yağmur’un bahsettiği kişiler ya da daha ortaokuldan gelecek olan çocuklar 
bunlar olacak. Onların bu fikirleri alması, kavraması gerekiyor. Üniversiteden ziyade biraz daha 
eğitimciler derken aslında Millî Eğitim Bakanlığını kastetmiştim, biraz daha orta ve lise.

ERAY YÜKSEK:
Evet söyleyeceğim onu da. Çok eskiden başkan yardımcılığı yaptığım dönemlerde İstanbul’da Millî 
Eğitim Bakanlığıyla okul öncesi programı başlatmıştık. O zaman 40 okula yayıldık. Ama sonra 
durdu çünkü bu bilgilerle normal müfredatın içine girmeniz çok zor. Ancak çağırıldıkça gidebiliyor-
sunuz, çağrılmadığınız dönemlerde maalesef gidemiyorsunuz ve düzenli parçası olamıyorsunuz. 
Belki yeni bakanlıkla, yeni programlarla olabilir, bilmiyorum açıkçası. 

Dediğiniz doğru, o ağaç yaşken eğilir kısmı önemli, aileyle olması gerekiyor, aileden çıkar çık-
maz olması gerekiyor, o merakın uyanması gerekiyor. Çünkü ben bu düşünce, game over restart 
jenerasyonu kavramını ilk duyduğumda 2002 senesiydi.  2002 senesinde İsrail’in yeraltı labora-
tuvarları vardır ya, orada bir yerde bir konuşma yapmaya çağırmışlardı. Oraya gitmiştim, sizler 
gibi çok akıllı 100 insan vardı ve onlarla bir sonraki jenerasyonlar ne olacak diye konuştuğumuz 
açığa çıkmıştı. Ki 2002’de daha Y, Z falan konuşulmuyordu. Harfler bitecek, hangi jenerasyona ne 
yapacağız, aralar kısalacak, bunun gibi tartışmaları yapıyorduk ki onlar hazırlık yapıyorlardı. Çok 
değişik hazırlıklar var. Örneğin Çin, 2025 yılında dünyanın AI lideri olacağım hedefini koymuş ken-
dine. Buyurun.

SORU:
Çok teşekkürler öncelikle paylaştığınız bilgiler için. İsmim Bora Erkmen. Hep global anlamdaki 
öngörüler konuşuldu. 2050 yılında şu anki Türkiye’ye baktığınız zaman, bizim gündemimizde neler 
olacak? Biz bu yapay zekâların çok daha yaygınlaştığı bir ortamda ülke olarak neleri konuşuyor 
olacağız? Yine futbol, magazin, siyaset mi konuşuluyor olacak yoksa yapay zekâ çok daha fazla 
gündemde veya en azından onunla alakalı konular mı gündemde olacak? Bununla ilgili öngörüle-
rinizi özellikle genç kardeşlerime sormak istiyorum.

ERAY YÜKSEK:
Buyrun, senaryo planlamaları doğrultusunda.

Şöyle bir cevap verebilirim, aslına bakarsanız insanlar ne konuşursa o konuşulacak, basit cevap 
bu. 50 sene de önce aslın bakarsanız magazin, futbol, vs. konuşuluyordu, gerçi magazin bu kadar 
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çok yaygın değildi fakat biz 50 sene sonra konuşursak o olacak. Bu aslına bakarsanız o kadar ön-
görülemez bir soru ki cevap vermesi çok zor çünkü o çok farklı değişkenler var. 

ERAY YÜKSEK:
Şimdi bu odadaki kalabalık gençlerle dolduğunda, şuradaki bir dahaki panelde göreceğiniz yüz-
ler aynı olmamaya başladığında değişik yerlerde ve aynı konuların değişik bakış açılarını gör-
meye başladığınızda momentumu kazanmaya başlıyoruz. 

Ama senaryo planlamalarında her zaman şey de vardı, o güney kısmı da vardır, lodos kısmı da 
vardır. O felaket senaryosu, o dediğiniz senaryo da olabilir. Yükselmezse, futbol, futbolda sorun yok 
da futbolun baktığınız zaman bugün oynandığı şekliyle sorun var. 

Veya magazindi veya çok sığ tartışmalardı derin olmayan, bambaşka bir boyutta da sanat ve ya-
ratıcılığı konuşmamız gerekiyor. Onu başka bir panelde konuşalım isterseniz, bambaşka bir yere 
doğru gidiyor. Uzun yaşam biçimli formları içinde ya sanat ya yaratıcılık diye soruyorlar. Orada 
oldukça pozitif yerlere gidiyor olabiliriz. Herhangi bir yerde sınır bağımsız, Türkiye veya global fark 
etmez. Peki, izninizle biz bitirelim. 
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CAHİT ERDOĞAN:
Finansal altyapı kurumları ve mekanizmaları nedir? Saklamadan başlayarak şöyle biraz açabilir misiniz?

GÜNSEL TOPBAŞ:
Citibank ve benzeri kurumlar saklamacı olarak adlandırılıyor, ama aslında en az yaptığımız şeyin de sak-
lama olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizler alım satım sonrasında yer alan kurumlarız. Bizler temelde 
bankacılık hizmeti yapıyoruz.

Yabancı kurumsal yatırımcılar, herhangi bir ülkede alım satım işlemi yapmak istediği zaman, bir uluslarara-
sı aracı kurum kullanıyorlar. Örneğin Borsa İstanbul’da gözüne kestirdikleri bir menkul kıymeti alacaklar, 
bu uluslararası aracı kuruma emir veriyorlar. O uluslararası aracı kurum, Türkiye’de kurulu bir aracı kuru-
ma bu talimatı veriyor. O aracı kurum da Borsa İstanbul’da bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlem gerçekleştiği 
zaman, bu konuda faaliyet doğmuş oluyor. Bu faaliyetin ardından, menkul kıymetin ve paranın hareket 
ettiği işlem sonrası süreç başlıyor. Finansal altyapı kurumları, saklamacı bankalardan başlıyor, takas ku-
rumu ve arkasından merkezi saklama kurumunda işlem sonuçlanıyor.

PANEL 4: SAHNENİN ARKASINDAKİ GİZLİ KAHRAMANLAR:
FİNANSAL ALTYAPI KURUMLARI

SPONSORLUĞUNDA

13 Kasım 2018
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CAHİT ERDOĞAN:
Burak Bey ve Özgür Bey’e soru yöneltmek istiyorum. Merkezi karşı taraf ve merkezi saklama kurumlarının 
işlevleri nelerdir?

BURAK AKAN:
Merkezi takas ve merkezi karşı taraf konusuna 2008’den başlayarak tarihsel bir perspektiften bakmak is-
tiyorum.

Birinci sanayi devrimi sonrasında, 1800’lü yıllarda üretilen mal ve hizmet hacminde çok büyük bir sıçrama 
görüyoruz. Bu ürün hacminde meydana gelen inanılmaz artış, öncelikli olarak dünyada borsaların kurulma 
zorunluluğunu getiriyor. Bu borsaların kurulma zorunluluğunu takiben, bu borsalarda takası gerçekleştire-
cek kurumların kurulması gerekiyor.

1800 sonrasından itibaren, merkezi takası yapan kurumların en önemli işlevleri çok taraflı netleştirme 
olduğunu görüyoruz. İkili anlaşmalardan sistemi çıkartıp, bir takas havuzuna bir tarafın tüm borç ve yü-
kümlülüğünü netleştirecek tek bir nakit akımı oluşturmaya çalışıyor.

Merkezi karşı taraf oluşumuna kadar, temerrüt yaşandığı durumlarda piyasada likiditenin kaybolduğunu 
görüyoruz. Chicago Board of Trade, piyasadaki temerrütlerin karşı taraf kredi riskinden kaynaklandığını 
ortaya koyuyor. Piyasadaki temerrütleri önlemenin yolunun da o piyasa katılımcılarının bir asgari mali ye-
terliliğe sahip olması gerektiğini fark ediyor. IOSCO prensiplerinden olan şeffaflık 1870’li yıllarda getiriliyor. 
1873 yılında getirilen kurallarla, piyasada takas üyesi olmak isteyen bir kuruma başka bir kurumun mali 
yeterliliğini her an izleyebiliyor.

1888 yılında ise merkezi karşı taraf hizmetini veren ilk takas kurumu olan London Clearing House kurulu-
yor. 1925 yılında Chicago Board of Trade tarafından Board of Trade Clearing Corporation isimli bir merkezi 
karşı taraf kuruluşu kuruluyor.

2008 yılında Lehman Brothers’in iflası esnasında merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşlardan biri-
si olan London Clearing House (LCH), temerrüt gerçekleştiği andan itibaren çok kısa bir süre içinde ilgili 
kurumun başlangıç teminatlarını kullanarak, başka bir piyasaya bulaşmadan en azından iki haftalık süre-
de çözmeyi beceriyor. Bu gelişme finansal altyapı kuruluşlarının öneminin regülatörler tarafından fark 
edildiği ilk nokta oluyor. Bundan sonra da, finansal altyapı kuruluşlarına karşı regülasyonlar başlıyor. 2008 
sonrasında, IOSCO’nun prensipleri ve emir düzenlemeleri gibi düzenlemeler ortaya çıkıyor.

CAHİT ERDOĞAN:
Peki Özgür Bey, sizin görüş ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz.

DR. ÖZGÜR UYSAL:
Türkiye tarihinden başlamak istiyorum. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) olarak en genç sermaye piyasası 
kuruluşlarından biriyiz. 

Türkiye’de merkezi saklama fonksiyonu geçmiş dönemlerde ilk önce Borsa İstanbul altında bir müdürlükte 
iken, daha sonra takas ve saklama şirketi kuruldu. 1996 yılında da bankaya dönüştü. 2005 yılına kadar Ta-
kasbank merkezi saklama fonksiyonunu, fiziki hisse senetlerini saklayarak yürütüyordu. Daha sonra, hisse 
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senetlerinin hepsinin fiziki ortamdan çıkıp, elektronik ortama taşındığını gördük. MKK, 13 yıldan beri hem 
saklama hem de kayıt fonksiyonunu yürütüyor.

Yeni sermaye piyasası kanunuyla birlikte, artık roller net bir şekilde belli oldu. Borsa İstanbul çatısı altın-
da, menkul kıymetler, vadeli işlemler ve altın borsaları birleştirildi. Takasbank, merkezi karşı taraf olarak 
kanuna girdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) da artık yasayla merkezi saklama faaliyetini yürütmeye başladı.

GÜNSEL TOPBAŞ:
2008’den önce Takasbank ve MKK iki ayrı kurum olarak kurulmuştu. Bu iki kurumun ayrı ayrı gelişmiş ol-
ması kararını kim verdi ise, takdirle anıyorum. Çünkü, o zamanlarda merkezi saklama ile takas kuruluşu 
ayrı olacak diye bir düzenleme yoktu. Bu adım Türkiye’nin geliştirdiği bir “best-practise” idi. 2008 kriziyle 
birlikte, bütün bu saydıklarımız uygulama örneği olarak dünya tarafından benimsendi. Dünyada çığ gibi re-
gülatör ve regülasyonlar oluşmaya başlarken, Türkiye’de bizim piyasamız hiç sekteye uğramadan devam 
etti.

CAHİT ERDOĞAN:
Merkezi karşı taraf sadece bir güvence midir, piyasaya ve oyunculara başka avantajları da var mıdır?

BURAK AKAN:
Çok taraflı netleştirme meselesi, merkezi karşı taraf hizmetiyle beraber önem kazanıyor. Bir diğer deyiş-
le, takas havuzu dediğimiz bu yapı, piyasada işlem yapan herkesin mal ve kıymet borçlarını gönderdiği yer 
aslında. Merkezi karşı taraf olarak, anonim olan takas havuzuna kurumsal bir kimlik kazandırıyoruz.

Merkezi karşı tarafın da görevini üstlenebilmesi için yapması gereken faaliyetler, üyelik tiplerinin belirlenme-
si, temerrüt yönetim kaynaklarının oluşturulması ve temerrüt yönetiminin yapılması olmak üzeredir. Merke-
zi karşı taraf hizmeti verilen piyasalarda yapılması gereken ilk faaliyet, asgari bir mali ve finansal yeterliliğe 
sahip olan kuruluşların piyasaya kabul edilmesidir. 

Temerrüt yönetim kaynakları, işlem teminatları, garanti fonu ve merkezi karşı taraf hizmeti veren kuru-
mun tahsis ettiği tutarla oluşturulur. Merkezi karşı taraf hizmeti verilen piyasalar aynı zamanda zarar payla-
şımlı kooperatif niteliğinde olan piyasalardır. Birinci basamakta işlem teminatları bulunuyor. İkinci basamakta 
ise garanti fonu var. Garanti fonu üyelerden yapmış oldukları işlemler gözetilerek alınan, bir ay boyunca sabit 
kalan bir garanti fonu katkı payı olarak alınan tutarların toplamını ifade ediyor. Üçüncüsü ise Takasbank’ın 
ilgili piyasalar için tahsis ettiği sermayeyi ifade ediyor. Takasbank, Türkiye’de merkezi karşı taraf hizmeti ve 
merkezi takas hizmetini geliştirebilmek için sermayesinin çok önemli bir kısmını bu piyasalardaki temerrüt-
lerin çözümü için tahsis ediyor. 2018 yılı itibarıyla tahsis edilen bu tutar 400 milyon TL civarındadır.

Daha önce de bahsettiğim gibi, temerrüt yönetim kaynaklarını oluşturduktan sonra, temerrüt yönetim sü-
reci aşaması geliyor. Buradaki süreç şu şekilde işliyor. Temerrüt kaynaklarının kullanım silsilesi izlenerek, 
temerrütten muzdarip olan tarafa temerrüde konu malın ya da nakdin teslim edilmesidir. 

2008 krizi sonrasında, temerrüt yönetim kaynaklarının kullanımı ve nasıl oluşturulacağı hadisesi hep ulus-
lararası standartlara bağlanmıştır. Dolayısıyla bu temerrüt yönetim süreci de ayrı ve her piyasa için farklıla-
şan düzenleme bütünüyle yürütülüyor. Bizler bu düzenlemelere uygun olarak temerrüt yönetim süreçlerini 
izliyoruz.
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CAHİT ERDOĞAN:
Dolayısıyla, merkezi karşı taraf olarak Takasbank, piyasaları sağlıklı işletebilmek için çok kritik risk yönetim 
fonksiyonlarını üstlenmiş durumda değil mi?

BURAK AKAN:
Evet tabii ki. Çok kısaca şöyle söylemek isterim. Yabancı yatırımcılar, merkezi karşı taraf fonksiyonunu çok 
fazla önemsiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2016 yılından beri Takasbank’ı CPMI-IOSCO prensiple-
rine uygun olarak nitelikli merkezi karşı taraf olarak tanımlıyor. Böylelikle, yabancı yatırımcılar şartlarını 
bildikleri bir yapıyla karşı karşıya olduğu için piyasaya rahatlıkla alışabiliyorlar.

CAHİT ERDOĞAN:
Özgür Beye dönmek istiyorum. Sizin tarafta da önemli projeler devam ediyor, hayata geçenler, devam eden-
ler. İki tanesine değinmenizi rica edeceğim. Birincisi elektronik genel kurul. Şirketler yeterince faydala-
nıyorlar mı, daha önünü açmak için yapılması gerekenler var mı? İkincisi de şu an devam etmekte olan 
elektronik veri deposu projesi. Buradan beklentileriniz neler?

DR. ÖZGÜR UYSAL:
Birincisinden başlayayım. Elektronik Genel Kurul (e-GKS) projesi, 2012 yılının sonunda ilk kez Gala-
tasaray Futbol Kulübü’nde uygulamaya geçti. Türkiye’de yılda 500 civarında genel kurul yapıyoruz. 
Borsaya kote olan bütün şirketler, zorunlu olarak elektronik genel kurul sistemini kullanıyor. Özel-
likle yabancı yatırımcıların ciddi anlamda tercih ettiği bu sistemle, bugüne kadar 100 binden faz-
la yatırımcı genel kurul toplantısına katıldı. Bu uygulamayla birlikte yatırımcılar, fiziksel olarak ge-
nel kurula gelmeden veya noter aracılığıyla vekalet vermeden çok rahat bir şekilde, Günsel Beylerin 
şirketi gibi saklamacı kuruluşlara yetki vererek, oy kullanılabiliyor ve görüşlerini paylaşabiliyorlar.
Biz bu uygulamanın sadece borsaya kote olan şirketler için değil, aslında çok taraflı odalar, dernek-
ler, futbol kulüpleri gibi mekanizmalarda da rahat bir şekilde kullanılacağını düşünüyoruz. Bu konuda 
yurtdışı satışımız oldu. Nijerya ve Kenya’da iki tane elektronik genel kurul gerçekleştirilmesine aracı-
lık ettik. 

2017’de başladığımız projeyle Endonezya sermaye piyasalarında elektronik genel kurulun kullanıl-
ması için son aşamadayız, önümüzdeki yıl sistemi uygulamaya koymayı planlıyoruz.

Veri deposu projesine ilişkin olarak ise, Lehman kriziyle birlikte bilanço dışı işlemlerin şirketleri ba-
tırabileceği ortaya çıkmış oldu. Özellikle Lehman’ın türev işlemlerdeki pozisyon açıkları nedeniyle ve 
Pittsburg zirvesiyle birlikte dünyada Avrupa Birliği standartlarına uygun bütün ülkelerde bir veri de-
polama kuruluşları oluşturulması kararı alındı. Türkiye’de de hem SPK yeni kanuna koydu, hem de 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu (MKK) veri deposu kuruluşu olarak ilan etti. 4 Aralık tarihinde türev işlem 
verilerinin depolanmasıyla başlayacağız, ondan sonra adım adım repo işlemleri, ödünç menkul kıymet 
işlemleriyle birlikte verilerin tek merkezde toplandığı bir kurum olacağız.

CAHİT ERDOĞAN:
Teşekkürler. Günsel Beye dönmek istiyorum. Günsel Bey, şimdi hem global anlamda piyasalarda pek çok 
hizmet ki saklama hizmeti de buna dahil hizmet sunan bir kurumun hem temsilcisisiniz hem de bölge baş-
kanısınız. Global para piyasalarında ve diğer ülkelerdeki piyasalardaki bu konuştuğumuz mekanizmalarla 
Türkiye’deki mekanizmalar arasında nasıl bir kıyas yapabilirsiniz?
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GÜNSEL TOPBAŞ:
2012’den beri Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere Ortadoğu Afrika bölgesinde çalışıyorum, 13 ülke bana bağlı 
olarak faaliyet gösteriyor ve o piyasalarda da çok yakından gerek borsalarıyla gerek takas kurumlarıyla, 
merkezi saklama kuruluşlarıyla ve sermaye piyasası düzenleyicileriyle birlikte çalışıyoruz. 2012’den beri 
de Ortadoğu’da gerçekleşen bütün sermaye piyasası konferanslarında ya konuşmacı ya moderatör olarak 
yer aldım. 

En iyi uygulama örnekleri verme noktasına geldiğimde, başka örnek bulamadığım için hep Türkiye’yi örnek 
verme durumunda kalıyordum, hâlâ öyle kalıyorum. Hemen her konuda, menkul kıymet hizmetleriyle 
alakalı altyapı, ülke regülasyonu, ne örnek verecek olsak, özellikle bu bölgede Türkiye açık ara ön plana 
çıkıyor.  Özgür bey, az önce elektronik genel kurul sisteminden bahsetti. Bu uygulama da bize Takasbank’ın 
banka olması gibi normal geliyor. Elektronik genel kurul hizmeti getirerek, dünyayı yakalamışız diye düşü-
nüyor olabilir buradaki katılımcılar. 2012’den bugüne henüz dünyada bu kapsamda, bu çapta bir elektro-
nik genel kurul hizmeti verildiğini ve işlevi olduğunu bilmiyorum. Daha bunun örneği yok.

Afrika’daki iki ülkenin ve Endonezya’nın Türkiye’deki uygulamayı örnek alarak uygulamaya çaba gösterdi-
ğini görüyoruz. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, burada zaten biz bir “best-practise” ortaya çıkarmış 
durumundayız. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların genel kurula katılımlarına bakıldığında, 2013 senesinde bir 
yıl içinde 8 katına çıktığını görüyoruz.

Konferasın en başında birlik başkanımız da rakamlardan bahsetti. Türkiye’de yabancı yatırımcıların bor-
samızda işlem gören hisse senetlerindeki mülkiyet payı yüzde 63. Buna iki türlü bakabiliriz. Biz bir şey mi 
kaybettik, yoksa birileri hakikaten burada bir gelecek mi görüyor? Ben çok kuvvetli bir şekilde ikinci görüş 
tarafındayım. 

Yabancı kurumsal yatırımcılar, Türkiye’deki hisse senedi piyasasını uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlen-
diriyor. Bu profil, Türkiye’deki hisse senedi mülkiyetinin %63’üne sahipken, bu sadece şirketlerin cazibe-
sinden kaynaklanmıyor, bu aynı zamanda finansal altyapının sağlıklı çalışmasından, erişimin mümkün 
olmasından kaynaklanıyor. Elektronik genel kurul bu erişimin bir boyutu.
 
Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye’de hisse senedi piyasası, likiditesiyle, derinliğiyle hem böl-
gede hem de dünyada önde gelen piyasalardan biri. Finansal altyapı kurumları ve düzenlemeler de bunu 
destekliyor.

Kısa bir hikaye paylaşmak istiyorum.  Hikâyenin ana aktörü Bağdat’ta yaşayan bir tüccar, geçmiş zamanın 
birinde zengin varlıklı bir tüccar. Fakat bir şekilde işleri ters gidiyor, varlığını kaybediyor ve emek gücüyle ça-
lışan durumuna geçiyor. Biraz mutsuz, biraz bedbaht. Bir gece rüyasında artık herhalde aksakallı bir dede 
görüyor ama böyle bir bilge bir insan. Diyor ki senin geleceğinle hazinen Kahire’de, git ve onu ara. Uyanıyor, 
bir şeye yormaya çalışıyor. Ertesi akşam tekrar görüyor bu rüyayı. Üçüncü akşam da gördükten sonra artık 
diyor benim kaderim ve hazinem Kahire’de olsa gerek, zaten burada da çok fazla ilerleyemiyoruz, ne varsa 
da kaybettik. Eşyasını, ne varsa kalmış topluyor ve Bağdat’tan Kahire’ye o günün şartlarında artık ne za-
manda gidilebilirse birkaç gün, birkaç hafta o yolculuğu yaparak Kahire’ye varıyor. Vardığı saatlerde akşam 
olmuş, hava kararmış. Kalacağı bir yer yok. O günlerde airbnb de yok, couchsurfing de yok. Ne yapsın bir 
cami gözüne kestiriyor, camiye giriyor, sessiz sakin kıvrılıp yatıyor. Kader bu ya, şanssız adamcağız maalesef. 
Tam da yandaki evi soymayı planlamış hırsızlar cami içinden geçerek camdan atlayarak yan eve giriyorlar. 
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Yandaki evde yaşayanlar da hırsızların sesine uyanıp imdat yardımlarıyla bağırıp çağırırken, polis de gö-
rülmemiş bir hızla ortama gelip, caminin içine girdiklerinde hırsızlar kaçmış, bizimki de uyuyor adamcağız 
o yorgunlukla sızıp kalmış. Bunu dürtüyorlar, sarsıyorlar, uyandırıyorlar, diyorlar ne yaptın burada. Bir şey 
yapmadım. Hırsızsın sen, değilim. Maalesef adamı bir güzel sorgu sırasında o palmiye dallarıyla da bir fala-
kaya uğruyor, sonra da nezarete atıyorlar adamcağızı. Bu yine bedbaht, ya ben diyor hazinemi aramaya gel-
dim, kaderim bu muymuş, palmiye dallarından dayak yemek miymiş kaderimiz diye düşünürken, iki üç gün 
sonra polis şefi giriyor bunun nezaretteki odasına. Ya diyor, sen kimsin diyor. Ben Bağdat’ta bir tüccardım 
diyor, her şeyimi kaybettim. Bir akşam da diyor bu aksakallı dede rüyamda karşıma çıktı, hazinen de dedi ki 
Kahire’de, hazinem ve kaderim. Ben de ona inandım, geldim buraya diyor. Polis şefi biraz gaddar bir adam 
olmakla birlikte, bu hikâyeyi duyduğu zaman kulaklarına sırıtıyor, bir kahkaha patlatıyor. Kardeşim diyor, sen 
herhalde aklını kaçırdın diyor. Aynı aksakallı dede diyor, üç akşam benim rüyama girdi. Dedi ki Bağdat’ta bir 
ev var, bu evin ortasında bahçesinde bir kuyu var, bu kuyunun yanını kazarsan oradan bir sandık dolusu altın 
çıkacak. Ben diyor deli miyim diyor, senin gibi her şeyimi bırakıp yollara düşeceğim, gelip buralarda dayaklar 
yiyeceğim, sefil olacağım. Al şu paraları diyor, birkaç bozukluk veriyor eline, hadi diyor memleketine. Şimdi 
bizimki üzülsün mü sevinsin mi bilemiyor ama koşa koşa memleketine dönüyor Bağdat’a. Döner dönmez 
adamın tarif ettiği ve kendi evi olan bahçesindeki kuyunun kenarını kazıyor ve bir kasa altını da buluyor. Son-
rasında da sonsuza kadar mutlu yaşıyor diyelim. 

Burada dikkat çekmek istediğim nokta şu ki, çoğu kez gerek özel hayatımızda, gerekse iş hayatında ülke 
pratiklerinde biz elimizde ne olduğunu tam bilmeden gözümüz dışarıda olarak vaktimizi kullanıyoruz. Bu-
rada elimizde neler olduğunu, güçlü yönlerimizi, yapabildiklerimizi görerek kendimize güvenimizi artırabi-
lirsek, o zaman bambaşka bir bakış açısıyla bakabiliyoruz.

Burak Bey’in bahsetmiş olduğu merkezi karşı taraf, şu anda dünyada moda olan bir terim, Ortadoğu’da 
bunu moda olduğu için hayata geçirmekte olan çok ülke var. Biz ise, bunu ihtiyacımız olduğu için, piyasa o 
noktaya geldiği için olgunlaşmış bir piyasada yapıyoruz. 

Aynı şekilde, burada elektronik genel kuruldan bahsettik. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle 
birlikte hukuki altyapının oluşturulması sonrasında, bu projeyi hayata geçirebildik. 

Şimdi elektronik genel kurul uygulamasından, geçenlerde Mısır’da bahsettim. Öncelikle, ilham alıyorlar 
kendileri de yapmak istiyor. Nasıl yapıldı, saymaya başlıyorsun, şurada kanun değişti, burada elektronik 
imza oldu falan filan derken üçüncüye gelemeden zaten herkesin bir omuzlar düşüyor. Türkiye serma-
ye piyasasında yapılabilmiş, hayata geçmiş ve hâlâ bir örneğinin de dünyada gerçekleşememiş olması, 
bence hepimizin gurur duyması gereken bir durum.

Elektronik genel kurul, menkul kıymete ait bütün hakların kullandırılmasıyla alakalı bir konu olup, bugün 
konuştuğumuz konular arasında en çetrefilli en riskli konu. Burada kimse saklama yapmıyor, yapıyorsa 
MKK yapıyor, kayıt tutuyor. Takas konusu, fon ve menkul kıymet hareketi, burada bankalar devrede, Takas-
bank ana aktör konumunda. Bunun arkasından genel kurullar, her bir menkul kıymetin, eğer hisse sene-
diyse temettü ödemesi, faizli bir enstrümansa kupon ödemesi gibi faaliyetlerde ihraççıdan gelen bilgilerle 
hareket ediliyor. Burada iş sürecinin doğru işlenmesi ve olabildiğince otomatize olması gerekiyor.

Citibank Mısır’daki arkadaşlarımızın yanına gittiğim zaman, önlerinde gazete destesi olduğunu görüyorum. 
Çünkü gazetelerdeki kamuya açıklanan bilgileri okuyarak, oradan aldıkları bilgiyi sisteme girip bilahare 
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müşteriye göndermeye çalışıyorlar. Buradaki riskleri düşündüğümüzde, bilginin doğruluğu, bilginin çalışan 
tarafından görülmesi, o bilginin doğru girilmesi, yatırımcıya doğru ulaşması gibi risklerle karşı karşıyayız.

Türkiye’de ise kamuyu aydınlatma platfomumuz, MKK’ya bağlı olarak çalışıyor.  İhraççılardan olan ilk 30 
şirket ya da A grubu şirketler kamuya bilgi açıklamasını İngilizce olarak da yapmak zorunluluğunda. Bu 
bilginin açıklanmasıyla birlikte, MKK bunu formatlı olarak alıyor ve bugün dünya genelindeki iletişim sistemi 
olan SWIFT sistemi üzerinden formatlayarak bize gönderiyor. Biz de doğrudan müşterilerimize iletebili-
yoruz. Burada kimsenin bilgiye eli değmiyor. Hem hız, hem güvenlik, hem de güvenilirlik açısından önemli 
bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şu anda benim bilebildiğim kadarıyla, sorumlusu olduğum 
Ortadoğu Afrika bölgesinde buna Rusya, Ukrayna, Kazakistan’da dâhil olmak üzere böyle bir sistematiğin 
olmadığını söyleyebilirim. Bu bölgelerdeki kurumlar, SWIFT bağlantısını sağlamak üzere çalışıyor. Türkiye 
olarak bu konuda da bölgeye göre fersah fersah ileride olduğumuzu düşünüyorum.

Borsa İstanbul’un NASDAQ sistemini uygulamış olması gibi mevcut teknolojinin kullanımı, gerekse MKK’ya 
özgü sistemlerde bizim geliştirdiğimiz sistemlerle dünyada yegane örnek konumundayız. NASDAQ bunu 
pek çok benim de katıldığım ortamda dünya örneği olarak veriyor, gerçekleştirilen en büyük ölçekli borsa 
geçişi, teknoloji platformu kullanımı, buna da bizim kendi sistemlerimizin adapte edilebilmesi. Bunun arka-
sında çok ciddi emek olduğunu düşünüyorum.

CAHİT ERDOĞAN:
Peki konu teknolojiye gelmişken, şimdi birazcık artık son raunda ve son sorumuza yöneleceğim.1800’lerden 
gelen yaşanılan zorluklar, krizler ve onların deneyimleriyle olgunlaşarak gelmiş, çok taraflı bir işlemin te-
mini için bu yapıları kurduk. Giderek de daha da sağlıklı bir hal alıyor. Günümüzde konuşulmakta olan ve her 
türlü takas, mutabakat, karşı taraf kaydı, işlem bütünlüğü, gereksinimi ve endişesini ortadan kaldıracağı 
vaatleriyle gelen bir dağıtık defter (blockchain) teknolojisi var. Bu ikisini nasıl dengeleyeceğiz? Bu bir tehdit 
mi bir fırsat mı? Bu konuda Burak Bey ile başlayarak görüşlerinizi almak istiyorum.

BURAK AKAN:
Takasbank, dünyadaki en geniş yelpazede merkezi takas yapan kurumlardan biri konumunda. Takasbank 
son 3-5 yılda yaptığı atılımlarla, dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde bir teknoloji şirketi olma yolunda, 
yani hem kullandığı teknolojileri ihtaç etme hem de yeni teknolojiler geliştirme anlamında çeşitli projeler 
yürütüyor. Dolayısıyla, merkezi takasla ilgili olan konularda blockchain’in de dahil olduğu yenilikleri bir 
tehditten öte bir fırsat olarak görüyoruz. 

CAHİT ERDOĞAN:
Teşekkür ederiz. Özgür Bey sizinle devam edelim isterseniz.

DR. ÖZGÜR UYSAL:
Borsa İstanbul’un bünyesindeki üç kurum da araştırma geliştirme lisansına sahip, bu kurumlar sadece 
sermaye piyasalarına hizmet vermekle kalmayıp, yatırımcıların finansal piyasalara erişimini kolaylaştır-
mak için teknoloji de üretiyor. Burak Bey’in de söylediği gibi, Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak bizler de bu 
alana çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Elektronik genel kurul ve yakında lansmanını yapacağımız elektronik 
yönetim kurulu uygulaması gibi teknoloji alanında katma değerli ürünleri geliştirdik.

Onun dışında, MKK olarak bizde yaklaşık 26 milyon yatırımcının 45 milyon adet hesabına ilişkin veriler 
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tutuluyor. Ciddi anlamda büyük veri analitiği (bigdata) teknolojisini kullanabilecek bir ortama sahibiz. Bu 
verilerden yararlanarak, yatırımcı risk iştahı endeksini yarattık, bundan sonra diğer endekslerle de sağla-
maya çalışacağız. 

Cahit Beyin bahsetmiş olduğu dağıtık defter teknolojisi, aracıyı kaldıran, bizim gibi işlem sonrası finansal 
altyapı kuruluşlarını kenara bırakan bir teknolojiler konumunda olsa da, Türkiye’de sermaye piyasalarında 
bu konularda öncü olmak istiyoruz. Dağıtık defter teknolojisi alanında bizim de çalışmalarımız var, önümüz-
deki dönemde Takasbank ile birlikte çalıştığımız projelerin lansmanını yapmayı düşünüyoruz.

CAHİT ERDOĞAN:
Teşekkür ederiz. Günsel Bey buyurun.

GÜNSEL TOPBAŞ:
Dağıtık defter teknolojisinin iki tarzda kullanımı olduğunu görüyorum. Bir tanesi deneysel, bu alandaki ça-
lışmaların ilk uygulamalarının denenmekte olduğunu biliyoruz. İkincisi ise biraz ilk yapan biz olalım man-
tığıyla geliştirilen projeler.

Bunların sonucunda mutlaka bir ilerleme olacak ancak, buradaki ilerlemeyi bizim bireyler olarak yakın 
zamanda görebileceğimizi sanmıyorum. Burada az evvel de bahsedildiği gibi çok yoğun regülasyonlara tabi 
olan bir piyasadayız. Tarafların bu piyasaya girmesi, yer edinmesi, kendini ispat etmesi ve bu kesimlere bah-
settiğimiz kesimlere hizmet verebilmesi, bir gecede mümkün olabilecek gibi gözükmüyor. 

Dağıtık defter teknolojisinin yanında, makine öğrenmesi (machine learning) konusu hayatımıza çok hızlı 
bir şekilde girecek gibi duruyor. Bu yapı, bizim kendi müşterilerimize de hizmet verirken de devreye girecek 
olan bir adım. Bu sadece yine bahsedildiği gibi kişileri ortadan kaldırıp da otomasyonları kullanmak değil, 
aslında toptan bir yeniden mühendislikle süreçlerin şekillendirilmesi üzerine kurulu. Machine learning 
alanındaki teknolojik yeniliklerin, finansal sektöre etkisinin yakın zamanda daha etkili olacağını düşü-
nüyorum.

CAHİT ERDOĞAN:
Teşekkür ederiz. Dağıtık defter teknolojisi alanındaki çalışmaları pek çok yerde takip ediyoruz. Deneysel 
çalışmaların biraz daha ötesine geçmiş çalışmalar olduğunu da görüyoruz. Bu alandaki yeniliklerin, MKK 
ve Takasbank gibi oyuncular tarafından da izlenmesini önemli buluyorum.
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ERSİN PAMUKSÜZER:
Sabahleyin ve başka ortamlarda daha çok başkalarının neyi nasıl yaptığını dinledik. burada oturan arka-
daşlar ise şirket kurup değer yaratıp, satıp yeniden başlayıp, hayatlarına sürekli yeni değerler yaratarak 
devam eden arkadaşlarımız. Onlarla sohbet edeceğiz. Peki ya sonra sohbeti. Bugün itibariyle 285 tane 1 
milyar dolar değerlemeye sahip şirket oluştu. Bunların hepsi yeni ekonomi şirketleri. Bunların 106 tanesi 
veya biraz daha fazlası artık Amerika dışında da olmaya başladı Özellikle Çin’de büyük bir gelişim var. Ve 
fintek konusunda, yani sizin ilgi alanınıza giren konuda ciddi miktarda yeni girişim var. Yani milyar dolarlık 
yeni nesil şirketler hızla oluşmakta. Arkadaşlarım bu tip yeni ekonominin Türkiye’deki ilk öncüleri.. Burada 
oturuyorlar. Dünyadaki bu değişimi bize en iyi onlar anlatacak. Türkiye’de bu tip işleri yapmak isteyenlerin 
özendiği, örnek aldığı kişiler burada. Onları dinleyelim istedik. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ben telekom, 
medya, vs. endüstrilerinden Turkcell, Superonline, Digiturk vs. böyle 40 kadar şirketin kuruluşunda bulun-
dum. 2002 yılından beri emekliyim. Keyifli işler yapıyorum. Bir kaç tane hobi girişimim var. Onlardan bir 
tanesi de bu StartersHub dediğimiz girişimcilik platformu. Ben kendimi anlattıktan sonra hocama geçeyim. 
Sayın hocam, siz müthiş bir değer yarattınız. Bu değeri nasıl yarattınız? Nasıl bir süreçti? Kendinizden ve 
değer yaratma sürecinizden bize bir açılış yapar mısınız? Bu ilk etabı serbest bırakıyoruz; herkes kendi is-
tediğini sizlerle paylaşacak. Sonra ben birer tane soru soracağım. Sonra sorular size geçecek. İstediğinizi 
sorabileceksiniz.

PROF. DR. AYTÜL ERÇİL: 
Ben aslında akademik hayattan geldim. 30 yıl civarı akademisyenlik yaptım. Doktoradan sonra 5 sene Ame-
rika’da GM Research Labs’te çalıştım. O zamana kadar girişimcilikle yakından uzaktan ilgim yoktu. Teo-
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remler, lemalar, ispatlar; onlar benim hayatımdı. Sonra GM’de çalışırken, yaptığım işin elle tutulur gözle 
görülür bir meta haline gelmesinin verdiği keyfi gördüm ve ben uygulamalı çalışacağım dedim. Vatan Millet 
Sakarya Türkiye’ye döndük. Boğaziçi Üniversitesi’ne Hoca olarak girdim.,Sanayinin problemlerini çözmek 
sanayiyi dolaşmaya başladım. Orada bir sukutuhayale uğradım çünkü sanayiciler bizim problemimiz yok, 
her şey gayet iyi diyordu. Daha sonra şurada problem, burada problem var deyince, “ya o sizin dediğiniz 
Amerika’da yürür, burada o işler öyle yürümez” diyorlardı. Bunun üzerine sanayinin problemini başka kay-
naklarla çözmeye çalıştık. Avrupa Birliği’nden, Amerika’dan, şuradan buradan destek alarak çözmeye ça-
lıştık. Fakat hep yaptığımız şey rafta kalıyordu. Üniversite olarak zaten görevimiz bir ürün yapmak değildi. 
Bir ürünün prototipini yapmak, AR-GE’sini yapmaktı. Bunların hayata geçmediğini görünce bir şirket olması 
gerektiğini gördüm. yani üniversitedeki teknolojiyi alıp ürüne dönüştürecek bir şirket lazımdı. Benim konum 
yapay görme, yapay zekâ dediğimiz konular. Şirketlerin bunu alıp ürüne dönüştürmesi de pek mümkün de-
ğildi çünkü bunlar özel uzmanlık gerektiren işlerdi.

Bunun üzerine Aralık 1997’de iki mezun öğrencimle beraber bir şirket kurduk. Biraz erkenmiş. O zamanlar 
Türkiye’den bir teknolojik ürün çıkacağına dair güven yoktu. Genelde bizim yaptığımız prototipin fizibili-
tesini görüyorlardı; fiyatımızı alıp yurtdışında pazarlık için kullanıyorlardı. Yani bedava danışmanlık yapıyor-
duk. Bunun üzerine biz yine bildiğimiz işi yapıp projeler yapalım dedik. Avrupa Birliği’nden vs. fon alarak bir 
8-9 sene İtalyanlara teknoloji ürettik; gelip 3-4 katına Türkiye’de sattılar. Böylece aslında şirket kurul-
muştu ama şirket ne batıyordu ne çıkıyordu, bir iki kişiyle kendi kendini idare ediyordu. Ama bu çok önemli 
bir deneyimdi çünkü biz ürün yapmayı öğrendik. Çünkü biz de akademisyen olarak ürün yapmayı bilmiyor-
duk; prototip yapmayı biliyorduk. Ama gerçekten çalışan, bilinçsiz kişilerin kullanabileceği şekilde çalşıan 
bir ürün yapmak kolay iş değilmiş. Zaten işin %80’i %20 zamanda, %20’si %80 zamanda yapılır diyorlar. 
Bu arada ben Sabancı Üniversitesi’ne geçtim ve Sabancı “Biz de Vistek’e ortak olalım” dedi.

Ben Vistek Limited’i kapattım ve Sabancı ortaklığıyla 2006 yılında Vistek A.Ş.’yi. kurduk. Ondan sonra işler 
biraz değişmeye başladı. Hem biz ürün yapmayı öğrenmiştik, hem de Sabancı’nın adı belli bir güven geti-
riyordu. Hızlıca büyümeye başladık. Ama hâlâ Türkiye’de iş yapmakta çok zorlanıyorduk. Hâlâ yerli tekno-
lojiye güven yoktu. Bu arada bizim yaptığımız konuda Avrupa’da bir numara, dünyada üçüncü sırada olan 
Alman şirket Isra Vision “Size ortak olmak istiyorum” diye bana geldi. İnsan evladını satar mı, olmaz öyle 
şey diye düşünerek,”Hadi canım git işine” dedik,. Ama ikna ettiler çünkü Isra 30 ülkede bulunuyordu, bizim 
burada yaptığımızı bütün dünyaya satma potansiyeli vardı. Ve zaten bizde de para yoktu. Aslında paraya 
ihtiyacımız da çoktu çünkü o dönemde Türkiye’de ne melek yatırımcılığı ne de risk sermayesi vardı. Bende 
de para yoktu. O yüzden gerçekten böyle çok zorlana zorlana, dişimizle tırnağımızla kazıya kazıya işlerimizi 
yapıyorduk. Sonunda Isra’nın teklifini kabul ettik ve ortak olduk. Ondan sonra hızlıca yine büyümeye devam 
ettik. Bir sürü ulusal uluslararası ödüller aldık. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasına 
girdik. Ama Isra’nın başlangıçtaki şartı 4 sene sonra şirketin tümünü almak şeklindeydi. Benim iki kızım da 
o dönem bu işlerle hiç ilgilenmiyordu. O yüzden 4 sene sonunda (2013 sonu) şirketi Isra’ya sattık. Şimdiki 
terimle “exit” ettik diyelim. Aldığım üç kuruş parayla ömür boyunca tatil yapabilirdim ama yapmadım. Haf-
tada 80 saat çalışmaya devam ettim ve yeni şirket kurduk. Eski şirkette çok hata yaptık. Çünkü akademik 
hayattan gelen biri olarak aslında hiçbir şirket deneyimim yoktu. Sadece Amerika’da General Motors’un 
araştırma laboratuvarında çalışmıştım ve o yüzden de gerçek bir şirket deneyimim yoktu. Biz proje yapa 
yapa başladık çünkü bir sermayemiz de olmadığı için aslında proje yapıyorduk ve ben bir noktada bizim ço-
cuklara “Biz proje yapa yapa batarız; ne kadar çok proje yaparsak o kadar çabuk batarız” dedim.. Çünkü 
projeyle olmuyor; mutlaka ürüne gitmemiz lazım. Ama ürün yapmak için de bir sermaye gerekiyor. Şu an 
yeni şirkette onu yapabildik. Belli bir sermayeyle başladığımız için en azından direk ürüne odaklı çalışabildik. 
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Eski şirkette dediğim gibi sermaye yoktu. Maaşları ödemek için ben bankadan defalarca kişisel kredi çek-
mek zorunda kaldım çünkü şirkete para vermiyorlardı. Hala da öyle. Yani start-up’lara para kazanana 
kadar, kâra geçene kadar bankalar çok büyük risk olarak bakıyor ve para vermiyor. Ama ürün yapmak 
için para lazım. O yüzden eskiden ilk şirkette gerçekten çok zorlana zorlana gittik. Bile bile hata yaptık. Hata 
olduğunu bile bile yaptık çünkü başka seçeneğimiz yoktu. 

ERSİN PAMUKSÜZER:
Teşekkür ederiz hocam. Hocam açık ve seçik şekilde sermaye piyasasının girişimciye destek olmadığını 
anlattı. “Para yok, para vermiyorlar, ne olacak bu iş?” diye ifade etti. Biz de dinledik. Şimdi sırada pek aka-
demisyen olmayan Barış var. Şimdi Barış’ın hikayesini dinleyeceğiz. Teşekkür ederiz Barış.

BARIŞ ÖZİSTEK:
Hocam o kadar güzel anlattı ki şimdi bunun üstüne anlatmak zor. Ben daha kurumsal bir geçmişten geliyo-
rum. Farklı yabancı şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra bu girişimcilik, teknoloji ekosistemine 
geçmiş biriyim. 2013 yılında iki tane şirketimizi Türkiye’de sattık. Sattık deyince böyle satmaya bir başarı 
olarak bakılıyor. Aslında öyle değil. Siz ne zaman şirketi başarılı haline getirirseniz, o zaman zaten sizi gelip 
buluyorlar, alalım diyorlar. Satıp satmamak size bağlı bir şey. Dolayısıyla bu bazen yanlış anlaşılıyor: Satmak 
başarı değil, şirketi başarılı hale getirmek asıl değer. Bizim yaptığımız bir tane finans teknolojileri işiydi. 
Dolayısıyla böyle sermaye piyasalarını çok bildiğim söylenemez ama finans teknoloji işini Türkiye’de ve 
Ortadoğu’da başarılı hale getirmişliğimiz ve sonra da yabancılara satmışlığımız var. 

Bir diğeri de oyun. Oyun dünyasında bu bölgede ilk başarılı şirketi, ilk yurtdışına, yabancı sermayeye 
satılan şirketi oluşturduk. Birinin satışını 2013’ün başında, diğerini de 2013’ün ortasında gerçekleştirdik. 
Bir tanesi Netmarble: Joygame’i Netmarble’a sattık; halen de genel müdürlüğünü yapıyorum. Geleneksel 
sermayenin aksine sanırım teknoloji dünyasında bu dünyadan para kazananlar bu dünyaya para yatırmaya 
devam ediyor. 

Geleneksel sermayede maalesef bunu pek sıklıkla görmüyoruz. Halbuki kazanılan paraları, kazanılan de-
ğerleri, kaynakları herkes tekrar tekrar işe yatırsa bence ülke çok hızlı büyüyecek. Burada çok önemli bir 
eksiğimiz var. O yüzden girişimciler kaynak aradıkları zaman bulmakta zorlanıyor. O yüzden girişimci olmak 
çok zor çünkü finansal bolluk yok. Ben herkese söylüyorum, Türkiye’de girişimciliğin en zor tarafı, en ideal 
olmayan tarafı finansal kaynak bolluğunun olmaması.

Onun dışında Türkiye aslında girişimci olmak için, bir girişimi hayata geçirmek ve onu yeşertmek için müthiş 
ideal bir lokasyon. Aslında dünyada teknoloji girişimlerinin hayata geçtiği yerlere bakarsanız Türkiye’yle 
benzer özellikler taşıdıklarını görürsünüz. O yüzden de Türkiye’den çok başarılı teknoloji girişimcileri çıkı-
yor. 250 milyon dolara şu firma satıldı, 300 milyon dolara Ankara Teknokent’teki bir firma satıldı diye gazete-
lerde okuyorsunuz. Bunların hiçbiri sürpriz değil. Bunların hiçbiri şans eseri Türkiye’den çıkmıyor. Tek eksik 
sayıca az olmaları. Aslında sayıca daha fazla olacak kapasitemiz var ama buraya yeterince sermaye akta-
rılmıyor. Biz de aslında Ersin Bey’le birlikte buraya daha çok sermaye aktarılsın diye uğraşıyoruz çünkü ge-
lecek burada. Kazandığınız parayı faize koyarak hiçbir şey olmaz. Hele ülke adına hiçbir şey olmaz. Ama 
işe yatırırsanız 1 liranızı 50 lira yapabilirsiniz. Mümkün olan her yerde de bunu anlatmaya çalışıyorum. 
Bir de Aytül Hanım anlatırken aklıma geldi. Anlatmak istediğim bir hikayem var. 2011 yılı gibi Turkcell’le oyun 
tarafında bir iş ortaklığı yapacağız. Turkcell teminat mektubu istedi. Şirketimiz de çok şükür para kazanıyor. 
Şirketin kârlılığı yüksek; cirolu bir şirket. Teminat mektubunu sadece usulen istiyorlar. Biz de bankadan te-
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minat mektubu alalım dedik. O zaman öğrendik ki teminat mektubu alabilmeniz için bankanın size bir kredi 
açması, bir kredilendirmenizin olması gerekiyor. Biz hiç kredi kartı bile kullanmamışız. O yüzden bankada 
hiç öyle bir tanımımız yok. “İyi, bir kerdi tanımlasınlar” dedim. Bahsi geçen teminat mektubu 120 bin liralık. 
Banka bize 120 bin liralık teminat mektubu bile vermedi. Kâr eden bir şirket, yüksek cirolu bir şirket. Ver-
meme sebebi olarak şunu belirttiler: Sizin hiç makineniz yok, araziniz yok, binanız yok. Maalesef sermaye 
piyasalarında böyle şeyler olabiliyor. Şimdi Turkcell’e gidip 120 bin lirayı kasaya verebileceğimiz bir ortam 
da yok. Siz 120 bin lirayı bloke edin, onun karşılığında teminat mektubu verin dediler. İyi dedik ve öyle çöz-
dük. Hikâyenin devamı da var. Bizim 2015 gibi iş ortaklığımız bitti. İş ortaklığımız bitince finans da teminat 
mektubunu parayı geri alalım diye doğal olarak geri istemiş. Sonra Turkcell teminat mektubunu kaybetmiş. 
Yıl 2018 olmuş; biz hâlâ teminat mektubunu alacağız da bankadaki bloke parayı çözeceğiz. Sermaye piyasa-
larında yaşadığımız böyle komik deneyimlerden biri de odur. 

Öyle girişimcilik dünyasından bir enstantane paylaşayım dedim. Ama o zaman şunu anladım: aslında o 
zaman bizim milyonlarca dolar verseler satmayacağımız bir domainimiz, bir internet sitemiz var. Ama bir 
bankadan kredi almaya gittiğinizde 1 lira dahi etmiyor, herhangi bir değere karşılık gelmiyor. Onu bir dersle 
öğrenmiş olduk. O yüzden yatırımın önemi çok değerli. Bu sadece Türkiye’nin değil, belki de dünyanın soru-
nu. Dünyada da böyle vakalarla karşılaşılıyor ama girişimciler bunu çok hızlı ve çok daha pratik yöntemlerle; 
şirketlerine ortak alarak, yatırım alarak çözüyor. Teknoloji girişimlerinin hızlı ayağa kalkmasındaki en te-
mel, en kolay metot, hızlı yatırımlarla ortaklıklar kurmaları ve yürüyüp gitmeleri. Türkiye bu sorununu, 
bu eksikliğini çözerse, aslında önümüz çok açık diye düşünüyorum. 

CAHİT GÜVENSOY:
Logo yeni teknolojinin Türkiye’deki en eski firması. Dolayısıyla biraz hikayesini anlatacağım. Birkaç kere bu 
hikâyeye dokunacağım. Sebebi de hem bugün neden Logo Ventures var, hem de oraya gelene kadar aslında 
Logo büyürken ne gibi kabuk değiştirmiş, bunları paylaşmak. Bir ıstakoz ilk yaşında tam yedi kere kabuk 
değiştirir. Yuvasına sığınır, kabuğunu atar, yeniden koza örer kendi sırtına. Dolayısıyla kurumların büyürken 
bu ıstakoz gibi nasıl kabuk değiştirdiklerini anlatacağım.

Bu kendi hikayemle de zaten birebir örtüşüyor. Kısaca bahsedersek bugün Logo’nun kabaca 90 binin üzerin-
de aktif müşterisi ve 1000’den fazla çalışanı var. Türkiye IT sektöründe şu anda büyük bir ekosistemi temsil 
ediyor Sadece Türkiye’de değil başka yerlerde de ofisleri var. Romanya’da iki yıl kadar önce satın aldığı, 
Totalsoft’la beraber 400 kadar kişisi var. Orası üzerinden de Türkiye üzerinden de ihracatı var. Hindistan’da 
yine aynı şekilde 40 küsur kişilik bir ofis var. Yine Frankfurt Almanya’da uzun yıllardır satış gerçekleştirdiği 
bir ofisi daha var. Sessiz sedasız 50’den fazla ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Biz ihracat dediğimiz zaman 
ısrarla hep otomotiv anlaşılıyor ancak o da çoğunlukla ithalat yoğun bir endüstri. Ama biz burada resmen 
Türkiye’de üretilmiş, yeni ve popüler kavramıyla yerli ve milli, fikri mülki hakları tamamen bu topraklara 
ait yazılımları 50 ülkeye ihraç ediyoruz. Hikayesini de birazdan anlatacağım ve bir kronoloji göstereceğim 
An itibariyle Borsa İstanbul’da halka açıklık oranı en yüksek ilk 5 şirketten biri. Yani şu anda salonda pek 
çok hissedarımız, patronumuz bulunuyor sanıyorum., e-hizmetlerden tutun da küçük büyük firmalara 
muhtelif kurumsal seviyelerde muhtelif ihtiyaçlara yönelik Bir sürü ürün var . Logo1984 doğumlu olup 34 
yaşında fakat birkaç tane kilometre taşı diyebileceğim kritik anları var. 2000 yılında 16 yaşındayken borsaya 
açılan ilk IT şirketi. Bu mesela ciddi bir milestone. %30 civarında bir rakamla ilk olarak halka açılıyor. Barış 
Bey’in de bahsettiği gibi henüz fonlama vs. herhangi bir finansal destek yokken 2001’de Türkiye’de  kaç tane 
IT şirketi, halka açılmayı başarmıştır?, Kaç tanesi Türkiye’de ihracat yapma konusunda cesaret göstermiştir 
bilmiyorum. 2009’da Logo’nun bir kere daha aslında kabuk değiştiren bir hareketine tanık oluyoruz. Logo, 
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bünyesinde tam olarak sahibi olmadığı bir başka şirket kuruyor. Bunu bir iki kere daha başka şirketlerle de 
yapıyor fakat bu Logo Elektronik’in hikayesi daha sonra çok değişiyor. 2011’de ise benim hayat hikayemle bu-
luşuyor. Ben Logo’da yaklaşık 6-7 yıldır çalışıyorum. 2011’de kendi şirketimi satarak Logo bünyesine girdim. 
İşte size bir “Ya Sonra” hikayesi daha. Kendim için sonra olan hikâye, Logo’nun ya sonrasıyla buluştu. Ben 
bizzat şirketimi satarak Logo bünyesine girdim ve o gün bugündür de farklı şapkalarla kurumda çalışıyo-
rum. 2011’de şirket satın almasının başarılı olmasının ardından Logo aslında birçok konuda cesaret aldı ve 
2013 yılında, o güne kadar en büyük rakibi olarak Netsis ile birleşti. Satın alma ve birleşme karışık bir ope-
rasyon. Tek bir bünye haline geldiler. e-fatura ve e-devlet işlerinin popüler hale gelmesiyle 2014 yılındabeş 
yıl önce dışarıda kurduğu bir şirketin içeriye satın alınarak içeride büyütülmesine devam edilmesi için bir 
satın alma daha yaptı. Yani dışarıda kurduğu bir şirketi kendi bünyesine kattı.

Burada amaç hem kendi büyümesini hem de o şirketin büyümesini hızlandırmaktı. Arkasından 2015’te 
iki tane net müşterileri olan şirket ve bir de talent management amacıyla yapılan bir satın alma daha var. 
2016’da, 2001’deki Frankfurt hikayesini farklı şekilde yaparak, Romanya’da bizzat etiyle kemiğiyle 400 in-
sanın çalıştığı ve Avrupa’da muhtelif konularda ihracat yapan, oranın Logo’su olarak addedebileceğimiz To-
talsoft’un satın alınmasını yaptı. Yurtdışında bir şirket satın almak Türkiye’de hele ki bizim sektörde, IT 
sektöründe gerçekten özel bir gayret, özel bir çaba ve özel bir takdir gerektiriyor.

2017’de benim şu anda genel müdürlüğünü yaptığım, mikro KOBİ’ler için hizmet veren Logo KOBİ Dijital 
Hizmetleri kurduk. Ve 2017’de bir şey daha yaptık. Dedik ki make-or-buy kararında her zaman make yap-
mak zaten mümkün değil, Logo’nun hikayesi zaten bunlarla dolu, buy’larla da aynı şekilde fakat bir şey daha 
yapması lazım. Sanıyorum Barış Bey sektörden kazanılan paranın sektöre yatırım olarak geri dönmesinden 
bahsetti. Logo, bundan tam bir yıl kadar önce Logo Ventures’ı kurdu. Ve Vispera da dahil olmak üzere şu 
anda iki yatırımımız var. Büyük bir fon değiliz ama en azından Logo adına kendi sektörümüzde corporate 
venture capital mantığını yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Hindistan’da da aynı şekilde faaliyetlerimiz de-
vam ediyor.

Hindistan’daki e-devlet dönüşümünü takip ediyoruz. Aslında kabaca söylemek istediklerim bunlar. Sadece 
ben kişisel olarak Logo’da üç tane farklı şapka taktım. 2011’de Logo’ya şirketimi sattığımda ben yaklaşık 
1,5 yıl kadar earn-out dönemi yaşadım. Burada bir devir teslim yaşadık. Bu devir teslim başarılı ve lezzetli 
olmuş olmalı ki altı aylık bir moladan, dışarıya çıktıktan sonra e-devlet işlerinin başına yarı hissedar olarak 
geldim. Orada da başarıyı yakaladık. Arkasından Logo Ventures’ı kurduk ve aynı zamanda mikro KOBİ’ler 
için yazılımlar geliştiriyoruz.

Bohemian Rhapsody’i izleyen oldu mu? Queen’i yani Freddy Mercury’i anlatır. Mutlaka filmi izleyin. Çünkü 
buraya gelmeden 15-20 dakika önce konuştuk. Ben daha dün akşam izledim ve etkisinden hâlâ da pek 
kurtulabilmiş değilim. Belki de müzik dünyasındaki en önemli girişimcilerden bir tanesinin hayat hikayesini 
anlatıyor ve ben We Are the Champions şarkısının anlamını dün akşam keşfettim. Ama sözün özü, girişim 
uğruna gerçekten yeni bir değer yaratmaya gayret edip ter dökenlerin her birinin şampiyon olduğunu düşü-
nüyoruz. Teşekkür ederim.

ERSİN PAMUKSÜZER:
Sizi bilmem ama benim Logo hissesi alacağım geldi. Çok heyecanlandım, Cahit valla gaza getirdin. Alaca-
ğım yarın, belki de bugün. Evet, sırada Fırat var. Fırat’ın hikayesi tabi daha da ilginç olacak. Hepimiz üstüne 
koyarak anlatıyoruz, şimdi bakalım Fırat bize ne anlatacak? 
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FIRAT İŞBECER:
Böyle değerli bir ekibi bir araya getirmiş olmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Ben de Logo’yu çok 
yakından takip ediyorum. Biz de yazılım sektörünün eskilerindeniz. Ben kendim 1980 doğumluyum, orada 
1984 kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz. Ben 4 yaşındayken. O yüzden çok fazla o konulara girmeyeceğim. 
Ama bizim girişimimizin, bizim bu sektörde tanınmamızı sağlayan girişimimizin adı Pozitron. Bu firma Fatih 
İşbecer, abim tarafından kuruldu ve ben de ardından ona katıldım. Mobil yazılım alanında faaliyet gösterme-
ye başladık. Dünyada internet için esen çeşitli rüzgarlar var: bir bilgisayarlı dönem var, aslında Logo orada 
başlamış. Daha sonra internetin ortaya çıkması var. Tabi çok özet geçiyorum. Ve internet en son mobille 
birleşerek bugünkü halini alıyor. İnternetin mobilize olması da üçüncü dalga diyebiliriz. Biz yaş ve hazırlık 
itibariyle bu üçüncü dalgayı yakalayabilmiş girişimcileriz. 2000’li yılların başında ne iphone ne android var. 
Biz mobil yazılım alanında faaliyet göstermeye başladığımızda, aslında bir pazar yoktu. Pozitron olarak 
müşteriler için B2B alanında faaliyet gösteren bir firmaydık. Potansiyel müşterilere gittiğimiz zaman önce 
kendimizi, sonra ne iş yaptığımızı, daha sonra onun ne işe yaradığını anlatmak zorunda kalıyorduk. Özellikle 
bankacılık sektörünü seçmiştik. O zaman da bankacılık geçmişi olan insanlar değildik ama ufak bir mate-
matik yapınca aslında oranın doğru sektör olduğuna karar vermiştik. [Bankacılığın] Parasını vaktinde öde-
yecek, dış kaynak alımına çok fazla direnç göstermeyecek ve nispeten daha inovatif bir endüstri olduğunu 
düşündük ve bankacılık dedik.

Mobil bankacılık ortaya çıktı. Herkes zannediyor ki bir sabah uyandık ve mobil bankacılık yapmaya karar 
verdik. Hayır, aslında bir pazar araştırmasının ve ihtiyaçların da ortaya çıkmasıyla bizim yöneldiğimiz bir 
alan oldu. Bir başka sıkıntımız da çok kısıtlı bir sermayeye sahip olmamız ve bu sermayenin kısıtlı olması 
dolayısıyla da elimizdeki iş gücünün ve özellikle yazılım alanındaki yazılımcı sayısının çok kısıtlı olmasıydı. 
Mobil en azından kısıtlı bir ekiple çok verimli sonuçlar elde etmeyi sağlayan bir platformdu. Ve doğru bir 
seçim yaptığımızı birkaç sene sonra fark ettik çünkü bizim zamanımızda hatırlarsınız Nokia telefonlar, Sy-
mbian işletim sistemleri, N95, N70’ler vardı. Hayatımız böyle rakamlar ve sayılarla bezenmişti. Hoş şimdi 
de artık böyle iphone X, XR’lar var. Bir anda onlar da öyle dağılmaya başladı ama Nokia zamanı çok karı-
şık zamanlardı. Ve maalesef Nokia ekosistemini çok besleyen bir marka değildi. Ne yazılım anlamında ne 
donanım anlamında. Müşterimize yazdığımız bir mobil aplikasyon üzerinden problem yaşadığımız zaman 
Nokia’ya mail atardık. Bizi Nokia foruma yönlendirirlerdi. Nokia forum da böyle Nokia’yla ilgili kafa yoran 
insanların buluştuğu bir forum. Nokia etrafındaki ekosistemi besleyemediği ve teknolojik olarak bizim 
ihtiyaçlarımıza cevap vermediği için yaşayamadı. iphone ve android’in çıkmasıyla bütün yazılımcılar, bü-
tün teknolojistler aslında o platformu terk edip Apple’ın daha kapsayıcı, bizi daha ön planda tutan, bize 
daha çok değer veren ekosisteme göç etti. Ve bu sayede de şu anda cep telefonunuzda müzik dinliyor-
sunuz, kalp atışlarınızı takip edebiliyorsunuz, bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz, finans piyasalarını 
takip edebiliyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu da aslında bizim gibi bu ekosistemi 
inşa eden paydaşlar sayesinde oldu. Biz tabi bu iphone devrimi geldiğinde, öyle çok da böyle evet süper dev-
rim oldu falan diye bakmamıştık. Açıkçası ben öyle bu dokunmatik ekran tutar mı acaba falan demiştim. 
Şimdi onu konferanslarda çok dile getirmiyorum. Vizyoner girişimciyiz ya biz, iphone ilk çıktığında müthiş 
bir şey olacak diye bilmiş olmamız lazımdı ama öyle değil. Ama ne zaman ki ben App Store’u gördüm, 
uygulama dükkanını gördüm, bu bir devrim dedim. Çünkü o zamana kadar Turkcell’de bir tane wap push 
dediğimiz bir SMS push’u yaptırmak için kapısını aşındırmadığımız insan kalmıyordu zira GSM operatörle-
rinin kontrolü altında bir dünyadaydık. Ve onların istediği mesaj gidiyordu, istemediği mesaj gitmiyordu. bu-
radaki ana sponsorlarımız da başta olmak üzere isterseniz bir banka olun,  isterseniz Türkiye’nin en büyük 
perakendecisi olun, kullanıcıya o GSM operatörünün bir tane SMS’i kadar uzaktınız. Hem çok yakın hem 
çok uzak. Ama Apple’ın uygulama dükkânı sayesinde son kullanıcıların beğendiği ve daha fazla indirdiği 
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ürünler sıralamada daha üst sırada yer almaya başladı ve bir anda uygulama dünyası daha demokratik 
bir hale geldi. Ve bizim gibi bu işe kafa yoran ve bu alanda iş yapan firmalara çok büyük bir fırsat doğdu. O 
sayede ekosistem kendi kendine çok gelişti. Türkiye’de özellikle GSM operatörleri üzerinden para kazanan, 
mobil pazarlama alanında, mobil yazılım alanında çok iş yapan firma vardı ama onların hepsi tek müşteriye 
bağımlı oldukları için sürdürülebilir bir yapı kuramadılar. Bizim avantajımız ise mobil bankacılık ürünüyle 
başlamak oldu. Öncelikle bankaları ikna edebildik. Türkiye İş Bankası şansımıza ve onların da şansına ilk 
müşterimiz oldu. Ve belki de Türkiye’deki en kuvvetli referanslardan bir tanesini edinmiş olduk. İş Banka-
sıyla çalışmaya başladıktan sonra size bir yazılım firması olarak çok da fazla soru sormuyorlar. Ve biz de İş 
Bankasıyla İşCep adını verdiğimiz, şu anda 7,5 milyon kişinin kullandığı ilk uygulama tabanlı mobil bankacı-
lık ürününü hayata geçirdik. Ve işler oradan sonra çok hızlı ilerlemeye başladı. Dubai’de bir ofis açtık. Daha 
sonra mobil ticaret alanına girdik. Türkiye’deki Hepsiburada, Gittigidiyor, Sahibinden, Biletix, Grupanya gibi 
ciddi e-ticaret firmalarını ilk mobile taşıyan firma olduk. Benimkafamda bir strateji vardı. Fatih’le beraber 
bunu konuşuyorduk. Bu firmalardan bir tanesini gelip bir tane global oyuncu satın alırsa, bu bizim de globa-
le de kapımızı açacak dedik. Ve gerçekten de öyle oldu. Gittigidiyor’un eBay tarafından satın alınması bizim 
açımızdan çok büyük bir fırsatı ortaya çıkardı. Biz Ortadoğu’da ve ülkemizde zaten pazar lideri olmuştuk 
ama Türkiye pazarının ufak bir Pazar olduğunu zaten biliyorsunuz,. Nüfusumuz dünyanın %1’i, GSYH’miz 
de dünyanın %1’i. Yani büyüğüz ama çok büyük değiliz. eBay’in satın almasıyla birlikte bir anda bize böyle 
fırsat çıktı ve biz eBay’le irtibata geçtik. Ve Amerika’da, Almanya’da, Güney Afrika’da, Brezilya’da10 ülkede 
yazılımlarımızı satmaya başladık. Yurtdışında Ciddi anlamda döviz elde ederken hem ihracat hem de iş ya-
pış öğrendik. Özellikle Amerika Silikon Vadisi’nde, San Jose’de mühendislerimiz eBay ofislerinde çalışmaya 
başladı ve bu sayede yerinde öğrendik. Ve bu bize çok büyük bir avantaj getirdi. Bu rüzgarla 2013 yılından 
itibaren şirketimize çok ciddi yatırımcı ilgisi görmeye başladık. 2013 yılında henüz dolar  1,5 TL iken Monitise 
isimli bir İngiliz firması geldi. Bizim daha hormonlu bir versiyonumuz diyebiliriz. İngiltere’de halka açılmış, 1 
milyar dolar değerlemeye ulaşmışlar. Bizi satın almak istediklerini söylediler. Karşılıklı pazarlıklar sonucu 
şirketimizi Monitise’a sattık. Türkiye’nin o zaman halka açılmış firmalar dışında B2B alanında en büyük 
işlemlerinden bir tanesi oldu ve yazılım alanında bir başarı hikayesine imza attık. 

Daha sonra 3 yıl boyunca Monitise’da çalıştık. Monitise’ın Türkiye’deki işler iyi gitmesine rağmen global 
işleri çok iyi gitmedi ve şirket biraz küçüldü. Bize bir dezavantaj olacak diye düşünüyorduk ama avantaj 
olduğu ortaya çıktı. Çünkü bir anda bizim raporladığımızın raporladığı yönetim kurulu başkanına raporlar-
ken, biz bir anda kendimizi yönetim kuruluna sunum yaparken bulduk. Çünkü bütün arayı kovmuşlar. Sonra 
Amerika’daki genel müdürü de kovdular. Fatih’e dediler ki gel Amerika’daki ofisin başına geç. Tam o esnada 
Fatih de bir hafta içerisinde karar verdi ve Amerika ofisinin başına geçti. Ben Türkiye ofisinin başında devam 
ettim. Ve ilginç bir şekilde tam o esnada Monitise’a Amerikalı bir firma talep oldu. Monitise’ın bizim yaptığı-
mız bir open banking ürünü vardı. Türkiye’de açık kaynak bankacılık deniliyor. Önümüzdeki aylarda da çok 
duyacaksınız: Bankacılığın API’lerini açmasıyla alakalı bir konu. Bu PSD2 dönüşümü Avrupa’yla alakalı bir 
konu. Bizim yaptığımız bir ürün dolayısıyla Amerikalılar Monitise firmasını satın aldılar. 

Çok ilginç bir şey oldu sonra: Biz Monitise’ın iştiraklerden bir tanesiydik. Bu ürünü yapan ekip sizsiniz ama 
biz Monitise’ın bünyesindeki iştirakleriyle açıkçası çok ilgilenmiyoruz dediler,. Bu iştirakleri biz satmayı dü-
şünüyoruz dediler, siz ilgilenir misiniz dediler.  Biz de biz yeni sattık şirketi, ilgilenmiyoruz dedik. Sonra birkaç 
ay süren pazarlıklar sonucunda Fiserv firmasıyla bir partnerlik anlaşması imzaladık. Fisery Amerika’daki 
30 milyar dolarlık Fortune 500 firmalardan bir tanesi ama haberiniz yoktur. Türk Telekom, Turkcell’in pazar 
değerinin toplamından daha değerli bir firmadan bahsediyoruz.  Pazarlıklar sonucu biz Fiserv’le el sıkıştık 
ve geçen sene itibariyle firmamızı ve bazı yurtdışı müşterilerimiz de dahil olacak şekilde geri satın aldık. 
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Buna management buy out diyorlar yurtdışında. Sık olan bir şey. Türkiye’de anlatınca herkes böyle bomba 
düşmüş gibi şaşırıyor. Şirketimizi son yıllarda tabi daha dijital dönüşüm odaklı konumlamıştık. Artık mobil 
bankacılık çok dar bir alan. Çok daha geniş bir alana hizmet vermeye başladığımız için şirketin ismini Com-
mencis olarak değiştirdik. 

Şu anda Commencis olarak 200 kişilik ekibimizle, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokenti’nde ve yine İz-
mir’de Urla’da İzmir Teknokent’te faaliyet gösteriyoruz. Satışlarımızın yarısı ihracat. Yine mobil bankacılık, 
mobil ödeme sistemleri yapıyoruz ama onun dışında firmaların dijital dönüşümünü yapıyoruz. Bununla ilgili 
bir big data ürünümüz var. Bu ürünün satışıyla ilgileniyoruz. Yeni dönemde tekrar girişimciliğe dönmüş 
olarak yine aynı heyecanı taşıyoruz.. 

ERSİN PAMUKSÜZER:
Gördüğünüz gibi burada dört arkadaşımız birtakım hayaldaşlarla bir hayal yolculuğuna çıkmış. Hocam me-
sela iki tane eski mezunuyla hayal yolculuğuna çıkmış. Sonunda bir değer yaratmışlar. Bu değeri yaratırken, 
etraflarında bu odada olan kişiler gibi bir ekosistem var. Sermaye piyasaları, regülatör, düzenleyici kurullar, 
müşteriler, Fırat’ın bahsettiği gibi burnundan kıl aldırmayan operatörler, böyle değişik değişik ekosistem 
oyuncuları var. Hocam, siz bu işleri yaparken mesela ekosistemde neler olsa sizin için daha iyi bir kolay 
yolculuk olurdu?

PROF. DR. AYTÜL ERÇİL:
Tabi en önemli şey aslında finans girdisi. Benim ilk şirketteki en büyük sorunum  melek yatırım olma-
masıydı. Demin de dediğim gibi bu konuda bir altyapı yoktu. Risk sermayesi yoktu. Bankalar  bu konuda des-
tek vermiyor. Türkiye’de kâğıt üzerinde pek çok destek var, KOSGEB, TÜBİTAK, vs. Onlar önce harca, bir yıl 
sonra paranın bir kısmını geri al modeliyle çalışıyor. Onlar da yine teminat mektubu istiyor. Bu tür zorluklar 
gerçekten en büyük engellerimiz. Şimdi ACT, DCP gibi yapılarla Avrupa Birliği’nden para alanlar var. Fund 
of funds çıktı. Bir sürü yeni yatırım şirketi kuruluyor. Ama hâlâ bu işin nasıl yürüdüğünü çok iyi bilen yok. 
Öğreniyoruz, daha gerçekten emekleme safhasındayız. Melek yatırımcılar şu an ben bir sene içinde paramı 
kaç kat geri alacağım diye bakıyor. Bunu yapan çok az şirket var. Benim yenim şirketim Vispera’da aslında 
3 sene içinde dolar bazında 4 kat değerlendi. Böyle bir değerleme çoğu şirkete baktığımızda, çok çok az. 
O yüzden de kısa vadede geri dönüş beklentisi olmaması lazım. Şu an bu beklenti çok var.  Teknolojik bir 
şirketin para kazanıp kâr etmeye başlaması bir 5 sene filan sürüyor. Teknolojik bir iş yapıyorsanız, bunun 
geri dönüşü için en az bir 5 sene beklemeniz lazım.  Şu anki şirkette bir tane rakibimiz var. 395 milyon dolar 
yatırım almışlar. Biz şu ana kadar 2-2,5 milyon dolar civarı yatırım aldık. Müşterilerden öğrendiğimize göre 
bizim teknolojimiz rakibimizden iyi. 

Aslında Türkiye’de bu potansiyel var: Biz şu an onların aldığının 200’de biri bir yatırımla onlardan daha fazla 
değer yaratabiliyoruz. Ama bunu satmakta, müşterileri ikna etmekte çok daha fazla zorlanıyoruz. Yurtdışın-
da satış döngüsü çok daha hızlı ilerliyor ama Türkiye’de yavaş ilerliyor. Bir müşteri için, isim vermeyeceğim, 
4 aylık bir pilot yaptık ve bize dediklerine göre ciroda bize ödedikleri paranın 20 katı artış gördüler. Böyle bir 
return of investment gördüğünüz zaman hızlıca çoklamanız beklenir bunu. Sekiz ay sürdü, 500 mağazada 
mı yapalım, 5000 mağazada mı yapalım, 1000 mağazada mı yapalım, 300 mağazada mı yapalım, sekiz ay 
karar veremediler. Türkiye’de karar verme süreçleri çok yavaş ilerliyor. Çünkü kimse o riski almak is-
temiyor. 

Yabancı hayranlığı bir başka yaşadığımız sorun. Bir yabancı sizin yaptığınız ürünü yapıyorsa, mutlaka daha 
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iyidir önyargısıyla yola çıkıyorlar. Mesela Türkiye’de bir müşterimiz pilot yaptı. Bizimle de yaptı, yabancı raki-
bimizle de yaptı ve bizim sonuçlarımız daha iyi olmasına rağmen bir yıl sonunda yabancıyı tercih etti. Çünkü 
yabancı olduğu zaman risk almıyorum diye bakıyor. Aradan şimdi 2-3 yıl geçti. Şu an bize geri dönüyorlar. 
Bizim en iyi müşterilerimiz rakiplerimizle çalışıp sonradan bize geri dönenler ve böyle bir durum yaşandı-
ğında o kadar mutlu oluyorum ki. Ama bu yabancı hayranlığı maalesef hâlâ devam ediyor. Eski şirketimden 
ufak bir örnek vereyim. Biz incirlerde afrotoksini ayıklayan bir makine yapmıştık. Türkiye dünya incir üreti-
minin %98’ini yapıyor. Ve yurtdışına sattığında koca bir tır gidiyor, içinde 2-3 tane afrotoksinli ürün bulduğun-
da koca tır geri geliyor, milyonlarca dolar kayboluyor. Biz böyle bir makine yaptık ve dünyada bunu yapan bir 
tek Belçikalı rakibimiz vardı. [Ürünü] bir firmaya sattık. [Ürünü] karşılaştırdı. Bizim sistem rakibinkinden 
daha iyiydi. Başka bir firmaya satmaya çalıştığımızda, yetkili teknik müdürüm sizin makineyi beğenmedi 
dedi. Nesini beğenmemiş öğrenmek için konuşayım dedim. Adam bana eski teknoloji kullanıyorsunuz. Siz 
kamera kullanıyorsunuz, rakibiniz lazer kullanıyor dedi. Yok dedim rakibimiz de kamera kullanıyor, Onları 
lazeri aydınlatma için kullanıyor, Biz özellikle lazer kullanmıyoruz çünkü afrotoksin 565 nanometrede çıkı-
yor, o dalga boyunda lazer yok, onun için biz özel o dalga boyunda bir ışık kullanıyoruz dedim. Durdu ama 
onlar Hamamatsu kamera kullanıyor, o en iyisi dedi. Neye dayanarak söylüyorsunuz dedim. Bağımsız kuru-
luşların yaptığı araştırmalarda Hamamatsu bayağı aşağıda. Bizim kullandığımız kamera en iyisi. Peki niye 
o zaman onu kullanıyorlar dedi. Daha ucuz da ondan dedim. 

Hiçbir araştırma yapmadan, hiç sorgulamadan rakip ne kullanıyorsa o en iyisidir diye düşünülüyor. Bu 
mantığı değiştirmemiz lazım. Bunu hep beraber değiştirmemiz lazım. Bu yabancı hayranlığı gerçekten en 
fazla yaşadığımız sorunlardan biri. Bunu da başarı örnekleri çıkara çıkara, bizler gibi şirketler oldukça de-
ğiştirebiliriz. Benim şu an yeni şirketteki en büyük hayalim, Türkiye’den bir teknolojik unicorn çıkartmak. 
Maalesef hâlâ bu yok. Türkiye’den Apple gibi, Google gibi şirketlerin çıkmaması için aslında hiçbir engel 
yok. Dediğim gibi biz 2 milyonla, 3 milyonla 300-400 milyon yatırım alan şirketlerden çok daha iyi işler yap-
ma yeteneğine sahip bir ekibiz. Ama birçok nedenden dolayı burada zorlanıyoruz. Ben artık bunun zamanı-
nın geldiğini düşünüyorum ve inşallah bunu birkaç sene içinde hep beraber göreceğiz diyorum.

ERSİN PAMUKSÜZER:
Hocam çok dertli. Biraz düzelin, yatırım yapın, alırken kolay alın. Bu ekosistem biraz hizaya gelmeli. Yoksa 
hocam kızacak valla. Barış, sen ne diyorsun? Ne olsa, çevre nasıl olsa sen daha hızlı ve daha güzel değerler 
yaratırdın?

BARIŞ ÖZİSTEK:
Hazır sermaye piyasaları demişken şöyle çevreyle ilgili bir anekdot anlatayım. Biz bahsettiğim alternatif 
ödeme sistemleri şirketine [şirketimizi] sattık. Sattıktan 2-3 ay sonra satın alan yabancı şirketin yönetim 
kurulu başkanı aradı. Sizin şirketi de birleştirip NASDAQ’a açmaya karar verdik. Şimdi benim için NASDAQ 
çok ütopik. Bırakın NASDAQ’ı biz İMKB’yi bile düşünmemişiz. Biz size çok düzgün, doğru bir şirket sattık. 
Finansalları  düzgün. Yanlış anlaşma olmasın. Ama bu şirket NASDAQ’a açılmaz dedim. Sen bir audit’ten 
geç dedi. Bir audit’e girin, audit’ten çıkan sonuçlara göre bakarız dedi.

Bu arada bizim ufak bir hissemiz vardı. O yüzden de sonuçta beraber hareket etmemiz gerekti. Eğer au-
dit’ten geçemezseniz o zaman park ederiz dedi. İyi, audit’e girelim dedim. Bizi satın alan şirketin NASDAQ’a 
açmaya karar verdiği ülkeler arasında hiçbir şey yapmadan audit’ten geçen tek şirket olduk. Uluslararası 
finans kurallarına göre finansalları düzgün tutulan, bilgi güvenliğine önem verdiğimiz bir şirketimiz vardı. 
Sattıktan da 3 ay sonra, öyle hiçbir şey değişmeden, şirket neyse o şekliyle NASDAQ için audit’e girdi ve 
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sadece bizimki geçti. Onların diğer ülkelerdeki şirketler tökezledi. O yüzden bir 5-6 ay NASDAQ’a açılma 
ötelendi. Ve şirket sonunda yaklaşık 600 milyon doların üzerinde bir değerlemeyle NASDAQ’a açıldı.

Aynı şeyi oyun şirketinde de yaşadık. Biz Joygame’i Netmarble’a sattık. Üzerinden bir 2-2,5 yıl geçti. Net-
marble bizi satın aldıktan sonra finansta, iç denetimde, bilgi güvenliğinde çok majör bir değişiklik oldu mu 
derseniz, olmadı. Netmarble bu sefer NASDAQ’a değil, Kore borsasına açıldı. Netmarble 12 milyar dolarla 
açıldı. Yine bizim hayatımızda çok majör bir değişiklik olmadan halka arz yapıldı. 

Özellikle teknoloji şirketlerinin çok daha uluslararası iş yapmaya yetkinliği var. Zaten sistemlerimiz, düzen-
lerimiz uluslararası iş yapmaya alıştığından buna uygun. Sadece lokal pazara yönelik bir şey yapmıyoruz 
ama dönüp de bu şirketlerin sıklıkla borsaya açıldığını görmüyoruz ya da böyle bir finansal derinlikle kar-
şılaşmıyoruz. Bence en önemli ihtiyaç, olsa daha iyi olur diyeceğim, sonrasında bu ekosistemi kurtaracak 
şeylerden bir tanesi bu finansal derinliğin artmasıdır. Özellikle teknoloji alanında çok daha fazla şirketin 
çok daha büyük oranlarla borsaya açılması lazım. 

Melek yatırımcılar, fonlar, fonların fonları oluşacak ki o fonlar büyüyecek, bu yatırımlar olmazsa olmaz. 
Ama bir sonraki aşaması da var. O bir sonraki aşamada, size yatırım yapan fonun da bir yerde kendi his-
selerini satması ve exit etmesi gerekiyor. Onun için de finansal piyasaların derinliği, borsanın derinliği 
bence çok önemli ki bu fonlar daha çok kurulabilsin. İngiltere’ye, Amerika’ya baktığımızda, sayısız fon gör-
memizin bir sebebi de, bu fonların hisselerini zamanı geldiğinde kolaylıkla borsada exit edebiliyor olmaları.

CAHİT GÜVENSOY:
Logo Ventures olarak aslında bizim de beklentilerimizin olduğu bir yan var. Biz bundan bir yıl kadar önce 
henüz girişim sermayesi yatırım fonları, yani GSYF mevzuatı bu şekilde desteklenmeden daha çıplak bir 
durumdayken aslında yerli ve milli karakterimiz nedeniyle de bu şekilde kurulduk. Fakat tabi an itibariyle 
halen mevzuatla ilgili birtakım sıkıntılarımız var. Örneğin, yurtdışına taşımış Türk girişimcisi daha önce 
Türkiye’den yatırım alsa da, bütün geliştirme, insan kaynakları, istihdam burada olsa da şu anda bir şe-
kilde kendisini Estonya’da, Berlin’de, İngiltere’de gibi gösteren şirketler Türk şirketleri GSYF mevzuatı 
çerçevesinde yatırım alamıyor. 

Yine mevzuat değişti. Gerçekten bir tık iyileştirme var. Dolar ya da Euro alırsanız kolay. Piyasaya baktığı-
nızdan itibariyle yaptığınız bir yatırımın kaç TL ya da kaç gram altın olduğunu keşfetmeniz mümkün fakat 
bir fonun [yatırım] yaptığı şirketle ilgili bu değerlendirmeleri yapma konusunda bazı eksiklikler var. Henüz 
oraların biraz daha geriden geldiğini düşünüyorum. Bunların daha risk alabilen, daha iştahlı, daha güvenen 
yapılar olması lazım. Sözün özü; yatırımcı girişimciyle aslında yatırım yaptığı andan itibaren bir kader 
paylaşır. Bunlar aslında birer kader ortağıdır. Bunun üçüncü bacağı ise bence bizzat devlet.

FIRAT İŞBECER:
Türkiye’de özellikle yüksek teknoloji firmalarındaki katma değer artırmak için öncelikle sermaye gereki-
yor. Ama iki tip sermaye var: Bir insan sermayesi var, bir de para sermayesi var. Sadece parayla olmuyor. 
İnsan sermayesinin de Türkiye’de gelişmesi lazım. Türkiye’nin çok değerli üniversiteleri var. Biz genelde 
bilgisayar mühendisleriyle görüştüğümüz zaman 6-7 tane üniversite daha ön plana çıkıyor. İTÜ, ODTÜ, 
Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı, Galatasaray, Marmara, Yıldız. Bu üniversitelerden mezun olan bilgisayar 
mühendisleri gerçekten mezun oldukları gün birçok yetkinlikler anlamında Avrupa’daki ve Amerika’daki 
muadillerinden daha avantajlı noktada oluyor. Çünkü aslında kapasiteleri daha yüksek çocuklar oluyorlar. 
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Ne oluyor sonra? Çok RPT işler yaptıkları ve uluslararası firmaların çok detay işleriyle uğraştıkları zaman, 
bir anda böyle içlerindeki o girişimcilik heyecanını da yaratıcılığı da inovasyonu da kaybediyorlar. İşte sizin 
StartersHub olsun, diğer kuluçka merkezleri, accerelator’ler, incubator’lar olsun bu durumu inşallah değiş-
tirecek. Ama bize de tabi burada bir rol düşüyor. Her zaman inovasyon ve ileri teknoloji üretecek bilgisayar 
mühendisi , elektronik mühendisi, hatta mühendis dahi olmayan çalışanlara  çekici bir yol açmamız lazım. 
Uluslararası mücadele yapmak istiyorsak bizim bu dil olayını çözmemiz lazım. Yani İngilizce konusunda 
zayıfız. Bunu çözmemiz gerekiyor. Artık dünyada gerçekten sınırlar kalkıyor ve özellikle o anlamda rakip-
lerimiz sadece Türk firmalar olmuyor. Mesela yurtdışında bir projenin peşinden koştuğumuz veya bir ürün 
yaptığımız zaman, rakiplerimizin %99’u zaten yabancı firmalar oluyor. 

Sermaye tarafında da borsaya açılsanız bile yatırımcınızın yabancı yatırımcı olması lazım. Yabancı ya-
tırımcı için de tabi güven iklimi lazım. Ülkemizin çok potansiyeli, birçok çekici noktası var. Bunların daha 
ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. 4-5 sene önce şirketimizi sattığımız dönemde artık böyle 
telefonlara cevap veremeyecek noktada bir ilgi vardı. Tekrar o günlere döneceğiz diye bekliyoruz. O zaman 
da katma değerin çok daha katlanarak, daha ölçeklenerek gideceği bir ortam olacak diye düşünüyorum. 
Önümüzde herhangi bir engel yok ama özellikle bu iki ana sermaye, birincisi parasal sermaye, ikincisi insan 
sermayesinin ciddi anlamda Türkiye’de desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

ERSİN PAMUKSÜZER:
Bu sermaye lafı çok değişikliğe uğruyor. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Bunlar reklam ajansı. 
Biz creative capital’ız dedi. İnsan kaynakları da artık human capital. Para aslında önemini yitiriyor. Ben “peki 
ya sonrayı” soracaktım ama sormama da gerek bırakmadılar. Çünkü girişimci iflah olmaz gibi bir kav-
ram var. [Hepsi] girişimciliğe devam etmiş. Hiç durmuyorlar, ölene kadar girişecekler.
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HÜLYA KURT:
Evet, başlıyoruz. Çok değerli dinleyiciler, merhaba. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sermaye piyasaları konfe-
ransının teması “gelecek”. Geleceğin nasıl olacağı ve iş dünyasını nasıl etkileyeceği konferansın ana teması-
nı oluşturuyor. Teknolojik dönüşüm, yapay zekâ ve robotlaşma, mevcut iş yapış şekillerini nasıl etkileyecek? 
Mevcut sektörlerin ve iş dünyasının dijital dönüşümle yapay zekâ ile nasıl evirilmesini bekliyoruz? Bu geliş-
meler günlük hayatı ve iş hayatını nasıl etkileyecek? İstihdam dünyası nasıl etkilenecek? Çalışanların rolü, 
bizlerin görev tanımı ne olacak? Hangi mesleklerde nasıl bir farklılık olacak? Hangi iş kollarında robotlar ön 
plana çıkacak? Bu sorularla özetlenebilecek, olası tüm devinimler finans dünyasında da yansıma buluyor. 

Tüm bu gelişmeler, iklim değişikliği gibi temalarla da birleşince, sektörlerin, şirketlerin ve kurumların sür-
dürülebilirliği tartışılmaya başlıyor. Yatırımcı dünyası son yıllarda sürdürülebilirlik temasıyla tanıştı. Fon yö-
neticileri, yatırım yapma kriterleri arasına ESG olarak adlandırılan çevre, sosyal ve yönetişim konularına 
da yer vermeye başladı. Yatırımcılar, sosyal sorumlu yatırımlara odaklanmaya başladı. Özetle, sorumlu 
yatırım artık herkesin yaptığı bir şey olma yolunda ilerliyor. 

The US Forum for Sustainable and Responsible Investment’a göre, 2016 yılında Amerika’da profesyonel 
yönetimde olan fonların yaklaşık beşte biri -ki bu 8,7 trilyon dolara karşılık geliyor-, SRI kriterlerine göre 
ayıklanıyor. Bu rakam 2012’de 3,7 trilyondu. Yani 4 yıllık süreçte yüzde 135’lik bir artış trendi gösteriyor. Bu 
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değişim, kalkınmanın finansmanı konularını da 2000’li yılların başından beri şekillendiriyor. Çevre yatırım-
larının finansmanıyla başlayan ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı ile devam eden süreçte; iklim de-
ğişikliği, yenilenebilir enerji, verimlilik, kadın ve genç istihdamı gibi başlıklar çeşitlenerek kapsayıcı kalkın-
ma konusunu büyütüyor. İş dünyasındaki inovatif yaklaşımlar, başta kalkınma finansmanı kurumları olmak 
üzere, finansal ürün yapılarını etkiliyor. Örneğin tahvil dünyasında yeşil ve sosyal tahviller, 2007 yılındaki ilk 
ihraçtan beri hızlı bir büyüme sergiliyor. 2013 yılındaki tahvillerin piyasa karşılığı 15,4 milyar dolar iken, 2018 
yılı sonunda bu rakamın 250-300 milyar dolarlara ulaşması bekleniyor. 

Sürdürülebilirliği finanse etmenin farklılığı ve özelliği ise, kendisiyle beraber yeni bakış açıları da getiriyor 
olması ve aldığı her türlü sosyal sorumluluğun, katma değeriyle birlikte kurumlar için yeni bir iş fırsatı ya-
ratıyor olması. Doğal kaynaklar üzerindeki talep baskısı sürdürülebilir değil ve tahribatlara yol açmakta. 
Artan tüketim, nüfusun büyümesiyle doğru orantılı olarak artan talep ve bu tüketim talebi nedeniyle 
azalan kaynaklar, üretim anlayışını verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir yöne doğru zorunlu olarak 
evirmekte. Konunun farkında olan ve fırsatları değerlendirmek adına yeni yaklaşımlar benimseyen, 
öncü davranan kurumlar için; sürdürülebilirlik farklı pencereler açıp, yeni iş modelleri doğuruyor. 

Öngörülerin tartışılacağı böyle bir konferansta bahsini ettiğim kalkınmanın finansmanındaki kapsayıcılığın 
da tartışılması önem arz ediyor ve biz panelimizde bu konuları konuşuyor olacağız. Sürdürülebilirlik ve kap-
sayıcılığın finansmanında, dünyada ve ülkemizde bu yeni alanın mimarlığını üstlenen, öncülüğünü yapan, 
küresel kalkınma kurumlarının çok kıymetli üst düzey yöneticileriyle birlikteyiz. Bu yöneticilerimizin temsil 
ettiği kurumların toplam varlıklarının büyüklüğü, 1,4 trilyon dolara karşılık geliyor. Biz bu kıymetli üst dü-
zey yöneticilerimizle birlikte, sürdürülebilir kalkınmayı ve kapsayıcı kalkınmayı konuşacağız. Şimdi sizlere 
değerli panelistlerimizi takdim etmek istiyorum. Sırasıyla Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Sayın 
Massimo d’Eufemia. İkinci konuşmacımız KFW Alman Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Sayın Frank 
Bellon. Üçüncü konuşmacımız, Fransa Kalınma Ajansı Türkiye Direktörü Sayın Serge Snrech. Dördüncü 
konuşmacımız IFC Avrupa ve Merkez Asya Başkan Vekili Sayın Gökhan Kont. Don konuşmacımız, bankamız 
TSKB genel müdür yardımcımız Sayın Çiğdem İçel. Süre kısıdını da dikkate alaraktan ben tüm panelist-
lerimize aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Sorumuz, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansman alanlarındaki 
tecrübelerinizden öne çıkan hizmet ve ürünlerinizden ve bu kapsamda yarattığınız etkilerden, değerler bü-
tününden bize ana hatlarıyla bahseder misiniz? 

MASSIMO D’EUFEMIA:
Teşekkürler, çok teşekkürler Hülya Hanım, bu ilginç panele moderatörlük yaptığınız için. Aynı zamanda 
bu önemli etkinliği düzenleyenlere de çok teşekkürler. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki bu 
panel için teşekkürler. 

TSKB, bizim grubumuzun çok yakın bir ortağı. Şimdiye kadar sürdürülebilirlik bizim her zaman hedefimiz 
oldu. Avrupa Yatırım Bankası, iklim değişikliği finansmanı konusunda dünyada en büyük finansörlerden bir 
tanesi. Çok taraflı kuruluşlar olarak koordine ettiğimiz, kalkınma bankalarının bir grubu var. 10 yıldan fazla-
dır, iklim değişikliğini azaltma yolunda ortak ilkeler geliştirmeye çalışıyoruz. Paris Anlaşmasının amaçlarını 
ve ilkelerini birleştirme çabasındayız. Biz, iklim değişikliğinin adaptasyonunu ve azaltılması konusunda 
uzun süreli finansman sağlama yoluyla yardımımızı sunuyoruz. 100 milyonluk finansmanın en az 25 
milyonunu iklim değişikliği operasyonlarına ayırmaya kararlıyız. Bu çok etkileyici bir hedef ve bu strateji-
leri yıllardır uyguluyoruz. Daha önemli hedefler de var, 2020’de yeni projeler için 1 milyon Euro harcamayı 
hedefliyoruz. 
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Peki, şimdiye kadar neler yaptık? Türkiye’de yaptıklarımızı detaylandırmadan önce dünyada yaptıklarımızla 
ilgili bir fikir vereyim. Finansmanımızın yüzde 20’sini tamamen iklim değişikliğine ayırmak hedefimiz. Avru-
pa Birliği’nin dışında bunlar biraz daha artırıldı; Avrupa Birliği dışında yüzde 35’e çıkıyor. 2017’de projelerin 
hepsi sürdürülebilirliği, iklim değişikliğini, çevreyi korumayı destekleme konusundaydı ve bu projeler 19 mil-
yar Euro’ya ulaşmıştı. Bizim için en önemli konu iklim dostu ulaşım. Ulaşım sektörüne baktığınızda, çevre 
kirliliğinin ne kadar yıkıcı olduğunu görüyorsunuz. Sadece bu spesifik sektör 2017 yılında 7 milyar Euro 
destek aldı. Türkiye’de enerji verimliliğinden yenilenebilir enerjiye birçok önemli konu var. İklim değişikliği 
adaptasyonu konusunda farklı başka programlar var. Bu projelerden bir tanesi de Türkiye’de atık su, diğer 
atıklar ve ormansızlaştırma konusunda iyileştirme yöntemleri üzerine. Türkiye konusunda burada neler 
yaptığımıza ilişkin size bazı spesifik örnekler vermek istiyorum. Türkiye’de son 5 yılda iklim değişikliğine 
ayrılan finansman yaklaşık 1 milyar Euro’ya ulaştı. Ancak ne yazık ki bu katkılar global katkılarımızın hâlâ 
yüzde 14’ünü oluşturuyor. Yani önümüzdeki yıllarda bizim sürdürülebilir finansman konusunda daha fazla 
çalışmamız gerekiyor. Yüzde 25’lik hedefimize ne yazık ki henüz ulaşamadık. Son 5 yılda 27 operasyon yü-
rüttük. Finansman sağladıklarımız arasında bakanlıklardan şirketlere geniş bir yelpaze var. Ticari bankalar 
da, Avrupa Yatırım Bankasının fonlarından yararlanarak belli hedeflere ulaşmak için çalışanlar arasında. 

Desteklediğimiz projeler, her zaman büyük projeler olmak zorunda değil. Küçük şirketler tarafından 
uygulanan projeleri de finanse ediyoruz. Son 5 yılın sonuçlarına bakacak olursak; sadece Türkiye’de 
küçük şirketler neredeyse 5 milyar Euro destek almış. Toplamda 2300 küçük proje, Avrupa Yatırım Ban-
kasından destek almış. Dediğim gibi ilgilendiğimiz alanlar; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, kırsal kal-
kınma, kısacası sürdürülebilirlik konusunda özel bir odak noktası olan tüm projeler. Bu son iki dakikada 
birkaç örnek vermek istiyorum. Önemli örneklerden bir tanesi, ormansızlaşma konusunda tedbir alma 
amacıyla ormancılık bakanlığı ve su işleri bakanlığı aracılığıyla yürütülen proje. 2010 yılında başlattığımız 
bu program, hâlâ devam ediyor. Sadece bu programda 420 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Başka örneklerim 
de var ama zamana uymak açısından burada bitireyim, daha sonra tekrar konuşurum. Teşekkürler. 

FRANK BELLON:
Teşekkürler Hülya. Teşekkür ederim, ben KFW Alman Kalkınma Bankasını temsil ediyorum. Ben de bizim 
iklim değişikliği ve çevre konularında neler yaptığımızı anlatacağım. Bizim de uluslararası anlamda faa-
liyetlerimiz var. KFW çevre ve iklim koruma konusunda en büyük finansörlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz 
yıllardaki katkılarımıza bakacak olursak; KFW’nun 2017’de sağladığı finansman toplamda 76,5 milyar Euro. 
Bunların yüzde 44’ü, yani 33 milyardan fazlası, çevre korumaya ayrılmış. Tabi ki bunun bir kısmı, daha çok 
içeride kullanılan yardımlar. KFW Almanya’da da enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji projelerini des-
teklemek için yardım ediyor. Biz Almanya’daki enerji dönüşümünü desteklemek için de bunu yapıyoruz, 
Energibende diyoruz buna. Bunlar daha çok karbon bazlı nükleer enerji sistemlerinden, yenilenebilir enerji 
sistemlerine geçiş ve enerji verimliliğini sağlama projeleri. Bu enerji dönüşümü Almanya’da çok başarı-
lı oldu. Bu başarıda KFW’nun bu dönüşümü desteklemesin,n büyük rolü oldu. Bunu söylememin sebebi 
şu; Almanya’daki deneyimimiz uluslararası iş birliklerinde de kullandığımız bir örnek. Türkiye gibi partner 
ülkelerle de bunları yapıyoruz. Çünkü sadece finans sağlamıyoruz; aynı zamanda bilgi ve deneyim pay-
laşıyoruz ve çıkardığımız dersleri paylaşıyoruz. Şimdi Türkiye’deki iş birliğimiz hakkında şunu söyleye-
yim; Türkiye yıllardır bizim partner ülkemiz. Birlikte çalışmaya 60 yıl önce, 1960’larda başladık. Şu anda 
üç bölgede aktifiz. İkisi çevre ve iklim değişikliği altında olabilir, bu da belediyelere altyapı fonları, yani su 
sanitasyon ve su arıtma ve katı atık arıtma için. Diğer bir alan olan sürdürülebilir yeşil enerjide de TSKB’yle 
beraber çalışıyoruz. Son birkaç yılda 733 milyon Euro destek sağladık solar enerji ve güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji konularında. Dolayısıyla bu büyük bir paket oldu ve bu 733’ün büyük kısmı TSKB’ye gitti. 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr140

TSKB’ye de birkaç şey söylemek istiyorum bu vesileyle. TSKB, öne çıkan bir partner bizim için. 50 yıldır 
ortak iş birliği platformu içindeyiz. İş birliğimiz 1969 yılında endüstriyel kalkınma projeleriyle başladı. 
Ve dediğim gibi sadece finansal anlamda iş birliği yapmıyoruz, bilgi ve deneyim paylaşımı da yapıyoruz. 
“Long Term Inversotrs Club” ve “International Investors Development Club” içindeyiz ve bunlar kalkın-
ma bankalarının oluşturduğu dernekler. İş birliği anlamında çalışan değiş tokuşu da yapıyoruz. Örneğin 
bir mühendis TSKB’den KFW’ya geldi, KFW’dan da bir kişi TSKB’ye geçti. Özellikle çevre ve toplumsal 
değerlendirmeler için bu iş birliğini yaptık. Bunun hakkında da birkaç şey söylemek istedim çünkü çok 
önemli bir konu finansman anlamında. Çünkü sadece neyi finans ettiğimiz değil, bunu nasıl finanse 
ettiğimiz de önemli. Hatta, bu artık daha önemli hale geliyor finans kuruluşları için. Toplumsal stan-
dartlara uyum çok önemli. Çevreyi ve iklimi korumaktan çok bahsettik. 

Ben burada son üç yıldır Türkiye’yle yaptığımız iş birliği konusuna da odaklanmak istiyorum. Biz aynı 
zamanda Suriyeli göçmenlere de destek sağlamaktayız bu krizde. Türkiye’ye, göçmenlere ev sahip-
liği yaptığı için hibeler sağlıyoruz, Avrupa Birliği ve Alman hükümeti olarak. Ülkede 3 milyon Suriyeli 
göçmen var. Son 2,5 yılda 580 milyon Euro’luk bir portföy oluşturduk bu bölgede onlar için. Bah-
setmek istediğim projelerden bir tanesi de; okul inşaatı projesi. Özellikle Güneydoğu Anadolu böl-
gesindeki şehirlerde olmak üzere 163 tane yeni okul inşa ettik. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı ile 
beraber çalıştık. Bu bizim için çok önemli; çünkü Türkiye’deki 3 milyon mültecinin 1 milyonu okul 
çağındaki öğrenciler. 

Sonuç kısmına geleyim. Çok ilginç bir soru vardı panelin girişinde. O da şuydu; finans kuruluşları toplu-
mu dönüştürmede önemli bir rol oynayabilir mi? Bu büyük bir soru. Ben bu konuda biraz alçakgönüllü 
bir cevap vereceğim. Evet, finans kuruluşları dönüşüm sürecinde çok önemli bir rol oynayabilir. Buna 
Almanya’daki enerji dönüşümünü örnek verebiliriz. Türkiye’de çok güçlü bir bankacılık sektörü var 
ve TSKB gibi bankalar, bu çok önemli amacı üstlenebilir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve içerici fi-
nansman Türkiye’de ve dünyada çok önemli hale gelebilir. Bu iyi bir işaret. Burada büyük bir dinleyici 
grubumuz da var, bu önemli etkinliği izliyorlar finansman dünyasından. Çok teşekkürler. 

SERGE SNRECH:
En ilginç kuruluşlardan bir tanesiyiz, Fransız Kalkınma Ajansı olarak 14 yıldır Türkiye’deyiz ve 2,7 
milyar Euro’luk bir finansman sağladık şimdiye kadar. Arkadaşlarımın söylediği gibi biz de çevre ve 
sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımızın yüzde 90’ından fazlası iklim deği-
şikliği ve adaptasyona odaklanıyor, enerji ve ulaştırma dışında, diğer ortaklarla beraber yaptığımız 
orman projesi var. Projelerimizin yüzde 50’sinin iklim değişikliği üzerinde pozitif etkisi olmasını bekli-
yoruz. 

İki yıl önce bir adım daha ileri gittik, projelerin Paris Anlaşmasına uyumlu olmasına karar verdik. Dü-
şük karbon projeleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmek önemliydi. Çünkü portföyün yarısının iklim 
değişikliğini dikkate alıp, diğer yarısının almaması mümkün değildi. Tüm dünyada düşük karbon yolu 
diye bir proje yaptık. Yakın zamanda toplumsal bileşenin çok önemli görünmediğini fark ettik. Oysa 
sosyal kalkınma, tüm dünyada daha önemli hale geliyor ve bu konunun da tam olarak ele alınması 
lazım, çevre konusunun olduğu gibi. Burada analizler, müdahaleler ve ölçümler için aynı araç kutu-
sunu kullanmıyoruz. Bu alan hâlâ çok yeni, önümüzdeki yıllarda çevre ve sürdürülebilirlik konuları 
önem kazanırken, daha sonra sosyal sürdürülebilirliğin önem kazanacağını düşünüyoruz. Biz iklimde-
ki gibi bir yaklaşım edindik. Sosyal sürdürülebilirliğin geniş bir konu olduğunu biliyoruz. Biz ilk olarak 
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bu konulardan toplumsal cinsiyeti seçtik. Yaptığımız projelerin yüzde 50’sinin toplumsal cinsiyet 
konusunu ele alması gerektiğini belirledik. Geçen yıl projelerimizin yüzde 100’ü, sosyal bağlanmaya 
katkıda bulunmak, ülkenin sosyal yapısına ve partnerlerine uygun olmak zorunda idi. 

Şimdi hızlıca toplumsal cinsiyete değinmek istiyorum, zaten önceki konulardan bahsedildi. Bu Türkiye’de 
önemli bir konu çünkü işsizlik oranı yüksek. OECD ülkelerinde kadınların çalışma oranı yüzde 60 iken bu-
rada bunun yarısı kadar oran. Fransız Kalkınma Ajansı olarak bu konuyu ele alıyoruz. Kadın girişimcileri 
finanse etmek adına hali hazırda bir takım projelerimiz var. Biz bunun yanında TSKB’yle beraber yeni 
bir yaklaşım araştırmasına girdik. Şirketlerle toplumsal cinsiyet durumunu iyileştirme konusunda Fran-
sa’da uygulanan çalışma koşullarını ve oradaki iyileştirme kurumunun kullandığı yaklaşımı, Türkiye’nin 
bağlamına göre adapte ettik. TSKB ile birlikte 150 şirketin katıldığı projede, iki değerlendirme yaptık ve 
iyileştirme için bazı önerilerle geldik. Bu 150 şirketten 12’si bu önerileri çoktan uygulamakta. Belki daha 
fazlasında da uygulanıyordur. Şunu belirtmeliyim ki; biz şirketlerde toplumsal cinsiyet konusunu finanse 
etmiyoruz; asıl yaptığımız şey toplumsal cinsiyet konusunda spesifik adımlar atan ve bu alanda destekleyici 
politikalar yürüten şirketleri desteklemek. Yani siyasi anlamda kadınlara şirkette eşitlik sağlayan projeleri 
destekliyoruz. Biz bunun çok faydalı bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz ve şirketler de genel olarak sonuçlar-
dan çok memnun. Yatırımcılar için imaj da önemli. 

Uluslararası çalışmalar da şunu gösteriyor; şirkette çalışan kadınların çalışma koşullarını iyileştir-
diğinizde, verimlilik artıyor ve çalışanların izin kullanma durumu azalıyor. Ayrıca şunu gözlemledik; 
toplumsal cinsiyet konusuna odaklanan şirketler, daha sonra diğer toplumsal sorunları da ele almaya 
başlıyorlar. Örneğin, engelliler için koşulların iyileştirilmesi gibi. Dolayısıyla bu yaklaşımımız toplumsal 
sorunların genelini iyileştiren bir döngü yarattı. Toplumsal cinsiyet konusundaki çalışmalarımız çok umut 
verici. 

Ayrıca TSKB ile ve Dünya Bankasıyla yeni bir kredi alanında da çalışıyoruz, bu yaklaşımda kullanılabilecek. 
Tabi ki bazı zorluklar da var. KOBİ’ler çevre konusunda ve toplumsal konularda bizi daha çok zorluyor, çok 
küçük şirketler oldukları için onlara yaklaşma maliyeti çok yüksek oluyor. Ama genel fotoğrafa bakar-
sak; çalışanların yüzde 80’i de bu alanda çalışıyor. Yeni kredilerimizle odaklanmak istediğimiz bir diğer 
konu da çocuk bakımı. Kadınların ilk çocuğunu doğurduktan sonra işe dönmesinin önündeki en büyük 
engellerden bir tanesi, çocuk bakımını sağlayacak bir yer bulunmaması sorunu. 

Son olarak, yaklaşımımızı TSKB ve  Avrupa Yatırım Bankasının da yer aldığı Uluslararası Kalkınma Kulü-
bünde öne çıkartıyoruz. Diğer ulusal kalkınma ajanslarıyla birlikte çalışıyoruz ve inovasyonda liderlik yapı-
yoruz, bu da iyi haber bizim açımızdan ve TSKB ile ortaklıktan çok memnunuz. 

GÖKHAN KONT:
Ekonominin gelişmesi ve sermaye piyasalarının gelişimi için önemli olan konferansa bizi davet ettiğiniz için 
teşekkür ederiz. 

Öncelikle IFC’den başlamak istiyorum. Çalıştığım kurum, Dünya Bankası grubuna ait bir kurum. Dünya 
Bankası devletlerle; muhatabı olan bakanlıklarla çalışıyor ve devletlere kredi veriyor. IFC tamamıyla yüzde 
100 özel sektörü desteklemek amacıyla kurulmuş bir kurum. IFC’yi bir kalkınma bankası olarak da düşü-
nebiliriz. Hatta bilmeyenler için ben bunu tarif ederken, “global ölçekte TSKB” olarak da anlattığım oluyor 
Türkiye’de. 
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TSKB’nin ve Türkiye’nin bizim için önemine kısaca değinmek istiyorum. IFC 60 yıldır Türkiye’de yatırım 
yapan bir kuruluş. TSKB de, Türkiye’deki bizim çalıştığımız ilk kurum olma özelliğini taşıyor. 1964’te ilk 
yatırımımızı TSKB’ye yaptık, hatta kurucu ortaklarından biriyiz. Bugün de TSKB’nin sektörde geldiği yeri 
memnuniyetle izlemekteyiz. İstanbul ofisimizde, 120 kişiyle Türkiye mali piyasaları ve özel sektöre olan 
desteğimizi 60 yıldır sürdürmeye devam ediyoruz. 

Türkiye’nin bizim için önemi nedir? İş yaptığımız 100 küsur ülke arasında son 20 yıla baktığımız zaman, 
Türkiye her zaman yatırım büyüklüğü olarak ilk 5’te yer alıyor. Hatta bugün itibarıyla bizim yatırım port-
föyümüzde küresel olarak Türkiye, Hindistan’ın hemen arkasında ikinci sırada. Biraz daha spesifik rakam 
vermek gerekirse; Türkiye’de 6 milyar doların biraz üstünde bir yatırım portföyümüz var. Bu 6 milyar do-
ların yarısı da mali piyasalara verdiğimiz destekten oluşuyor. Bankalar, leasing şirketleri, sigorta şirketleri 
gibi. Bizim varlık sebeplerimizden biri de sürdürülebilir finansmanın devamını sağlamak. Finansman yoksa 
da, bunu yaratıcı faaliyetlerde bulunmak. 

Türkiye’de yaptığımız birkaç şeyden bahsedeceğim. 6 milyar dolarlık yatırımımız var dedik, bunun yarısı 
mali sektöre dedik ve finansal piyasalara dedik. Bu yatırımın da 700 milyon doları son 5 sene içinde 
farklı sermaye piyasası ürünlerine yapılmış vaziyette. Seküritizasyonlar, bonolar, sosyal bonolar ve çevre 
dostu birtakım krediler. Biraz daha spesifik olmak gerekirse, Türkiye’deki ilk sosyal bononun ana yatı-
rımcısı olduk, en büyük özel sektör bankalarımızdan biriyle birlikte çalışıp. Buna kadın girişimci bonosu da 
diyebiliriz. İhraç edilen bonodan elde edilen miktarın tamamı, ülkedeki kadın girişimcilerin projelerini ve 
kadın yöneticiler tarafından yönetilen şirketlerin projelerini finanse etmeye yönelik. Bunun haricinde, 
8-10 tane son 2-3 sene içinde yaptığımız çevre dostu bonolar var. TSKB ile çevre kirliliğini azaltmaya yönelik 
projeleri finanse etmelerine yardımcı olmaları amacıyla. Bunun dışında ipotekli tahvillerimiz var; bunlar ye-
şil konut kredilerini finanse etmeye yönelik. Enerji etkinliği sertifikası olan, o şekilde inşa edilmiş konutların 
finansmanını kolaylaştıracak ürünler bunlar. 

Sürdürülebilirliğin devam etmesi ve bunun finansmanı için şu üç koşulun sağlanması gerekiyor. Birin-
cisi, yerli veya yabancı yatırımcı bulmanız gerekiyor. İkincisi, bankalar veya Türkiye’nin önde gelen fir-
maları gibi bu tarz ürünleri ihraç etmeye niyetli kurumlar olması gerekiyor. Üçüncüsü de bütün bunları 
düzenleyen ve denetleyen kurum ve kuruluşların ve bununla ilgili yönetmeliklerin ve kanunların olması 
gerekiyor. Türkiye’de bunların üçü de var ama yatırımcı miktarında tabi farklı dalgalanmalar görebiliyorsu-
nuz piyasa koşulları çerçevesinde. Bizim ve bizim gibi kuruluşların ana görevi, piyasayla rekabet etmek 
değil, piyasayı başlatıcı yönde faaliyetlerde bulunmak. Biz kendimiz 1 dolarlık ya da 1 avroluk sürdürü-
lebilir finansman sağlıyorsak, bunun karşılığında 2 ya da 3 avro daha sendikasyon aracılığıyla, dışarıdan 
yabancı yatırımcıyı çekmeye çalışıyoruz. Bizim şemsiyemiz altında gelip bu tür projelere finansman temin 
etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. 

Mali sektör haricinde ne yapıyoruz; Türkiye’ye katma değer sağlayan, ihracat odaklı üretim yapan şirketlere 
finansman sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim birkaç sene önce başlattığımız bir “sürdürülebilir şehir” 
diye tabir ettiğimiz bir programımız var. Bu çerçevede son 6 senedir belediyelere 700 milyon dolardan fazla 
finansman temin ettik. Burada amaç nedir; belediyelerin bazı sektörlerdeki yatırımlarına daha fazla yatı-
rımcı çekebilmek ve buna önayak olabilmek. Katı atık tesisleri, su arıtma tesisleri, farklı ulaşımla ilgili farklı 
yatırımlar, bunlarla ilgili öncü yatırımcı kuruluş olma özelliği taşıyoruz. Burada söyleyeceklerim aşağı yukarı 
bunlar. Türkiye bizim için önemli ortaklardan birisi olma özelliğini korumaya devam ediyor. Büyük bir ülke, 
nüfusu yüksek, ihtiyaçları fazla. Biz de bu çerçevede çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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ÇİĞDEM İÇEL:
Öncelikle kısaca biraz TSKB hakkında bilgi vereyim. TSKB bir kalkınma ve yatırım bankası, 1950 yılında ku-
ruldu. Ana misyonu, özel sektörün yatırım projelerine destek olmak. Bunu kredi ürünleriyle kalkınma ban-
kacılığı fonksiyonuyla veya bu firmaları sermaye piyasalarının ürünleriyle, sermaye piyasası yatırımcılarıyla 
tanıştırmak suretiyle yapabilir. İki ana amacı olan bir bankayız. Müşteri kitlemiz şirketler, bireysel işlerde 
yokuz. O nedenle sokaktaki insanın genelde pek tanımadığı bir kuruluşuz. Mevduat kabul eden bir kurum 
değiliz, kalkınma ve yatırım bankası olmamızdan dolayı. Bu nedenle de faaliyetlerimizin tümünü yabancı 
kalkınma ve yatırım bankalarından, yurtdışında ihraç ettiğimiz eurobond’larla elde ettiğimiz fonlarla veya 
birebir finansal kurumlardan aldığımız fonlarla finanse ediyoruz.

2000’lerin başında her kalkınma bankasında olduğu gibi, TSKB’nin de ajandasında da sürdürülebilirlik, 
iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği veya kaynak verimliliği gibi temalar önemli bir yer 
oluşturmaktaydı. Sonra yeni bir kavram daha hayatımıza girdi. Bu kavram kapsayıcılık. Biraz da bu pa-
nelin konusu olan kapsayıcılık tarafında TSKB’nin neler yaptığını, nasıl konumlandığını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Kapsayıcılık aslında yeni ve genç bir kavram. Dünya Bankası bunu 2000’lerin başında yaptığı çalışmalar-
da gündeme getirdi. Sonrasında da zaten bütün uluslararası, bölgesel veya ulusal kalkınma bankalarının 
hayatına, faaliyetlerine, ürünlerine ve hedeflerine girdi bu kavram. Ondan sonra da zaten şu anda da baktı-
ğınızda gerek Türkiye’deki ekonomi programlarına veya diğer ülkelerdeki ekonomi programlarına, hepsinde 
kapsayıcılığı görmeye başlıyorsunuz. Öncelikle belki biraz kapsayıcılığın tanımını bir parça elle tutulur hale 
getirmeye çalışayım size. 

Kapsayıcılık kısaca; çeşitli hizmet, fırsat ve piyasalara eşit oranda erişemeyen ve belli imkanlardan yok-
sun kalanların önceliklendirilmesi olarak tanımlanabilir. O nedenle de kapsayıcılık kalkınma finansmanı 
kurumlarının ve düzenleyici otoritelerin hayatında daha fazla var diye söyleyebiliriz. Bu imkanlar; iş gücü ve 
kredi piyasalarına erişimden tutun da elektrik, su, eğitim gibi çok temel hizmetlere, ulaşıma kadar farklılık 
gösterebiliyor. 

Peki bu imkanlardan yoksun kalanları neden kalkınmada dikkate almalıyız? Çünkü toplumun bu kesim-
leri potansiyellerini ortaya koyamıyorlar, kalkınmaya, büyümeye iştirak edemiyorlar ve kalkınmadan ve 
büyümeden yeterince faydalanamıyorlar. O nedenle de sürdürülebilir kalkınmayı tanımlıyorsak, mutlaka 
artık kapsayıcılık kavramıyla bir arada düşünmemiz gerekiyor. 

TSKB’de neler yapıyoruz bu kavramı desteklemek amacıyla bu alanda? TSKB’de kapsayıcılık yaklaşık iki 
yıl önce hayatımıza girdi. Sürdürülebilir ise misyonumuzda uzun yıllardan beri vardı. Örneğin; ilk sür-
dürülebilirlik raporunu hazırlayan ve halka açan bankayız. Hem Türkiye’nin ilk yeşil tahvil ihracını, hem 
Orta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun da ilk yeşil tahvilini ihraç eden bankayız. Daha sonra, 
sermayemizi desteklemek amacıyla sürdürülebilir tahvil yaptık. Bu da sermaye benzeri tahvil, sürdürülebi-
lirlik niteliği taşıyan dünyadaki ilk tahvil oldu. O nedenle dünyada da yatırımcılardan çok ciddi ilgi çektik, çok 
güzel fonlar temin ettik. Bu temin ettiğimiz fonları da Türk yatırımcılarına sunduk. Kapsayıcılık alanı yeni bir 
konu dedim, iki yıldır gündemimizde var, misyonumuza ekledik kapsayıcılığı. 

Kapsayıcılık konusunda neler yapıyoruz? Bu kapsamda son iki yıldır dört tane ürün geliştirdik. Bu ürün-
lerden bir tanesi öncelikle uzun vadeli fona erişimi daha kısıtlı olan ancak faaliyet alanları itibariyle 
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konvansiyonel bankacılıktan daha farklı olan faktöring firmalarını ve yeni kurulan katılım banka-
larını hedefledik. Dünya Bankasından hazinemizin desteğiyle de sağladığımız yaklaşık 250 milyon 
dolarlık bir fonu bu kurumlara aktardık ve bu kurumların KOBİ’leri desteklemesini sağladık. Hatta 
bunların ikinci kullandırımları da şu anda başlamış durumda. Ayrıca az önce Serge ifade etti, AFD 
(Fransa Kalınma Ajansı) ile bir iş birliği yaptık. Burada da biraz istihdama odaklanmak istedik. İstih-
damın da istihdam biliyorsunuz çok geniş bir çerçeve, biz kadın istihdamına odaklanmayı hedefledik.

Neden kadın istihdamı diye baktığınızda; 2016 yılında OECD çalışmalarına bakarsanız, kadının iş gü-
cüne katılımı ülkemizde yaklaşık yüzde 36. OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 62 seviyelerinde. 
Ayrıca kadın işsizliğine baktığımızda da yaklaşık yüzde 14 seviyesinde. Bu işsizlik rakamı, OECD ülke-
leri arasında bizi dördüncü sıraya oturtturuyor. O iki rasyoda da oldukça olumsuz bir görüntümüz var, 
Türkiye’nin bu alanda kaydedebileceği çok adımlar var, atabileceği çok adımlar var. 

Burada biz kalkınma bankası olarak neler yapabiliriz diye baktığımızda; kadın girişimciyi destekle-
yen çok fazla ürün var, çok güzel ürünler ticari bankalarımızca uygulamaya kondu. Hatta IFC az önce 
Gökhan Bey de bahsetti, destek oldu bunlara. Fakat eksik kalan unsur, istihdamda kadın sayısını nasıl 
artırabiliriz sorusunu çözmek ve biz bunu hedefledik. Bunun için de AFD (Fransa Kalınma Ajansı) ile 
beraber bir fon oluşturduk ve kadın dostu çalışma ortamı sağlayan firmaları tespit etmeye çalıştık. 
Bu firmaların yatırım projelerine öncelik verdik, bu sağladığımız fonlarla özellikle onların yatırım 
projelerini finanse ettik. 

Bu da bir alanda bir farkındalık yaratma, biraz teşvik etme boyutu içeriyordu. Çünkü kapsayıcılık an-
lamında baktığınızda, 1980 ile 2008 yılları arasında, 150 tane ülkede yapılmış bir araştırma var. Bu 
araştırmaya göre kadın istihdamı oranının yüzde 10 oranında artırılması, tasarruf oranını yüzde 50 
baz puan kadar etkiliyor. Kapsayıcılık olarak baktığınızda bu oranlar çok önemli oranlar. Kadını eğer 
istihdama dâhil ederseniz, o ülkenin tasarruf oranı da artmaya başlıyor. Bu modelimiz çok beğenildi 
ve AFD (Fransa Kalınma Ajansı) ile yaptığımız model çok hızlı tüketildi. Ardından Dünya Bankasıyla 
benzer bir çalışmayı 200 milyon dolarlık yaptık. 

Bir diğer kapsayıcılık alanında yaptığımız çalışma da, komşularımızla yaşanan birtakım sorunlar so-
nucunda bu ülkelerin vatandaşlarının mülteci olarak ülkemize sığınmış olması ile ilgili. Bu mülte-
cilerden, ülkemizde belli bölgeler diğer bölgelere nazaran daha fazla etkilendi. Biz bir kalkınma 
bankası olarak bireysel finansman sağlamasak da bu konuda bir şey yapmak istedik. Şöyle bir ön-
görüde bulunduk; eğer bu bölgelerdeki ekonomik yatırımların artırılmasını destekleyebilirsek, o 
bölgelerdeki olumsuz etkilenmeyi bir miktar hafifletebiliriz diye düşündük. Ve bu konuda Dünya 
Bankasıyla bir çalışma yaptık. Eksik olmasın, onlar da destek verdiler ve yaklaşık 200 milyon dolarlık 
bir fon sağladık bununla ilgili ve bunun da kullanımını ticari bankalarımızı da resme alarak yapacağız. 

Bunlar son iki yıl içinde kapsayıcılık alanında yaptığımız işler. Dediğim gibi istihdam şu dönemde son 
dönemde özellikle öncelik verdiğimiz alan, bu belki kongrede de genelde konuşulan konu gelecek, 
teknoloji ve gelecek trendler. İş yapış biçimlerimiz ve iş modellerimizde teknolojinin getireceği fark-
lılıklar olacak. Pek çok alanda da istihdamın yapısı bu teknolojik gelişmelerle değişecek. Kalkınma 
finansmanı kurumları olarak bizler, bunu destekleyecek şekilde yeni ürünler ve yeni olanaklar geliş-
tirmemiz gerektiği düşüncesiyle yola çıktık. 
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MASSIMO D’EUFEMIA:
Teşekkürler, bana bu şansı verdiğiniz için ikinci defa konuşmama izin verdiğiniz için. Çok fazla vaktinizi al-
mak istemiyorum ancak bugün bu etkinliğe çok büyük katılım olduğundan, sunumumuzu birkaç dakika 
buna ayırmalıyız diye düşünüyorum.  Yeşil tahviller 10 yıl kadar önce gündemimize girdi ve şu an finans 
piyasasında bulunuyor. Neden bunlar diğer farklı tahvillere göre daha çok tercih ediliyor? Sebebi şu; bir 
şekilde ekonomiye ve tasarruflarınıza katkıda bulunmak istiyorsanız ve daha sürdürülebilir bir dünya 
istiyorsanız finans pazarının bize sunduğu araç yeşil tahviller. 

Avrupa Yatırım Bankası 2017’de ilk yeşil tahvili sürdü. 2017’nin sonunda bu pazarlar 27 milyar Euro’yu tem-
sil etmeye başladı. İnsanlar artık iklim değişikliğiyle ilgili sorunları çözmek için bu yeşil tahvillere ina-
nıyorlar. İlla alın demiyorum ancak şunu söylemek istiyorum; biz bunu birçok farklı pazarda da ülkede de 
satıyoruz. Türkiye’de de Türk Lirası olarak bu yeşil tahvilleri satıyoruz. Bu tahviller gelecek için çok iyi.

FRANK BELLON:
Massimo’nun söylediklerine ben de katılıyorum. Yeşil tahvil çok önemli bir araç. Bu projelere fon sağlanıyor. 
Siz de gördünüz, buradaki bütün kuruluşlar olarak şu anda çevre ve iklim koruma alanında çalışıyoruz. 
O yüzden bence bu alan küresel olarak her ülke için çok önemli bu araçlar. Ayrıca bunlar yeni bir varlık 
sınıfı ve yatırımcılardan yeni fonları çekebilecek bir araç. Bir yandan özellikle sürdürülebilirliğe yatırım 
yapmak isteyen ve kapsayıcılığa yatırım yapmak isteyenler yatırımcılar var, bu olayı da daha ilginç kılıyor. 

SERGE SNRECH:
Ben de çok ufak bir şey eklemek istiyorum yenilik konusunda. Bu yapılanlara rağmen Türkiye’de hâlâ ya-
pılabilecek bir şeyler var. Biz kalkınma ajansları olarak yenilikçi yaklaşımları benimsemeliyiz. Biz şimdiye 
kadar çevre konusunda bu yaklaşımı kullandık; şimdi toplumsal konularda da bunu uygulamaya çalışıyoruz. 
Dediğim gibi bunları başka ülkelere de IDFC networküyle yayıyoruz. TSKB de şirketler arası değişim için bir 
platform oluşturdu, bence bu da çok önemli. Yine de büyük olsak da yeteri kadar büyük değiliz. Belki yeni-
likçiliğe odaklanırsak, etki alanımız büyür ve kötü konjonktüre karşı daha dayanıklı hale gelebiliriz. 

GÖKHAN KONT:
Sürdürülebilir finansmanın sadece birkaç tane kalkınma bankasının zorladığı bir alan değil. Bir rakam ver-
mek istiyorum. 2019’da beklenen yeşil tahvil ihracı toplamı, global olarak 200 milyar dolar. Yani bu ger-
çekten ciddi yatırım yapılabilir bir ürün. Dolayısıyla bu konu sadece buradaki 3-4 tane kurumun zorladığı 
bir alan değil, küresel olarak katlanarak büyüyen bir varlık sınıfı.

ÇİĞDEM İÇEL:
Ben belki sadece TSKB deneyiminden yola çıkarak bazı şeyler paylaşabilirim. İlk yeşil tahvilimizi ihraç et-
tiğimizde, normal konvansiyonel yaptığımız tahvillere göre iki katından fazla yatırımcı çektik. Belki yeşil 
tahvilin neden yatırımcılar tarafından önemsendiğini küçücük belirtmek lazım. 

Yatırımcı paranın nereye gittiğini görmek istiyor. Özellikle de parasının daha sorumlu yatırımlara git-
tiğini görmek yatırımcıyı rahatlatıyor. Bu sebeple yeşil tahviller daha tercih edilir hale getiriyor. Ayrıca; 
sürdürülebilir tahvil yaptığımızda, yine beklediğimizden dört kat fazla talep aldık. Bundan sonraki aşa-
malarda da biraz önce bahsedildi bu tarz yaptığımız kapsayıcılıkla ilgili çalışmalarımızı yine sürdürülebilir 
veya sosyal temalı tahvillerle desteklemeye devam etmeyi görüyoruz. Çünkü bu sayede biz yatırımcı 
bazımızı artırabileceğimize inanıyoruz. Teşekkürler.
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HÜLYA KURT:
Konuşmacılarımız sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma konusundaki bütün temalara değindiler. 

İklimden, Paris Anlaşmasından, Paris Anlaşması sonrası sürdürülebilirliğin ve iklimin finansmanı için ku-
rumlarının ne yaptıklarından bahsettiler. Atık sudan, iklim dostu transporttan, göçmen konusundan, enerji 
verimliliğinden, yenilenebilir enerjiden, kaynak verimliliğinden, bu konuda kalkınma finansmanı kurumla-
rının özellikle kapasite geliştirme, tecrübe paylaşımı gibi misyonları olduğundan bahsettiler ve bütün ko-
nuşmacılarımız özellikle finans sektöründe ve özellikle kalkınma finansmanı kurumlarının konvansiyonel 
finanstan farklı olaraktan kalkınma, kapsayıcılık, refahın gelişimi, eşit paylaşım, eşit dengeli büyüme gibi 
misyonları ve bu misyonlara özel temaları olduğundan ve bu temaların finansmanıyla bu temalarla oluştu-
rulan portföylerle daha sonra da yeşil tahvil veya sosyal tahvil dediğimiz, aslında tamamen finans sek-
töründe bir inovatif ürün diyebileceğimiz bu konudaki hem kurumlarındaki tecrübelerinden hem de bu 
konunun gelecekteki potansiyelinden, fırsatlarından bahsettiler. 

Gerçekten biz 2018 sonunda 250-300 milyar dolarlık bir portföye ulaşmasını bekliyoruz yeşil tahvilin ki 
çıktığı yılın da 2007 olduğunu düşünürsek, 11 yıllık bir süreç için çok güzel bir şey. Nasıl dijital ekonomi, 
inovasyon, dijitalleşme, robotlar, yapay zekâ, tüm iş dünyasını eviriyor ise, aslında bu konular panelistlerimi-
zin bahsettiği gibi finans sektöründe de karşılık buluyor. Tüm bu ürünler, bu yeni temalar, yeşil tahvil gibi ko-
nular aslında finans sektöründeki inovasyonu gösteriyor ve bu noktada kalkınma finansmanı kurumlarının 
sürükleyici, dönüştürücü bir rolü var. 

Panelistlerimiz bundan sonra bu misyonlarına devam edeceklerini, bu minvalde hangi temalarla, hangi 
odaklarla kapsayıcılığı, sürdürülebilirliğin finansmanını destekleyeceklerini ifade ettiler. 
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TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Yapay zekâyı insan kaynağına ve bizim sermaye piyasalarına finansal hizmetler alanındaki mesleklere etkile-
rini konuşacağız. Yapay zekâ hayatımızın artık çok içinde. IBM’in Watson’ından Google’ın Go oyununda, şampi-
yonu yenen Go’sundan sonra, bir de dün Çin’de devlet haber ajansının yapay zekâlı robotu çıktı. Aslında insan-
dan ayırt etmek de oldukça güç, özellikle de ekranda gördüğünüzde.

Bunları niye anlatıyoruz, bizim bugün amacımız korkutmak değil. Son dönemde çok duyduğumuz makineler 
işimizi elimizden alacak söylemlerinin biraz ötesine geçip, gerçekçi durum analizi yapmak, rasyonel öngörü-
lerde bulunabilmek. Çünkü istihdamın son bulması değil fakat insan kaynağında aranacak özelliklerin radikal 
biçimde hızla değişmesi söz konusu. 

Bu manada finans piyasalarında yapay zekâyla iç içe çalışacak olan insan kaynağında hangi özellikler öne 
çıkacak, mesleklerimiz nasıl etkilenecek, bunu tahmin etmeye çalışacağız bugün ve değerli panelistlerimizin 
hepsi kendi konularında çok tecrübeli, bu konuda da çok ilgililer, araştırmaları var. İlk başta Eray Bey, sizinle 
başlamak istiyorum. Dünya Ekonomik Forumunun bir raporu yayınlandı, mesleklerin geleceği şeklinde, ma-
lum çoğunuz da biliyorsunuzdur. Orada bir sürü güzel dikkat çekici bilgi var ama birisi çok yakın bir tarih, 2025 
yılı itibariyle işyerinde ofis ortamında üstlenilen fonksiyonların yarıdan fazlasının robotik sistemler, yapay zekâ 
aracılığıyla gerçekleştirileceğini öngörmüş. Tabi oldukça yakın bir tarih. Bir fütürist olarak siz gördüğünüz, 
geleceğin iş modellerindeki değişim trendleri neler ve etkilerini bu kadar kısa sürede hissedecek miyiz?

PANEL 7: AI YAKANIN RENGİNE BAKMAZ

SPONSORLUĞUNDA

13 Kasım 2018
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ERAY YÜKSEK:
Şimdi ‘kısa süre’nin tanımı nedir bilmiyorum fakat öğle arasında 2050 sonrasını konuşmuştuk, şimdi bunu 
biraz daha geriye çekeceğiz. Şöyle böleceğiz; 5 sene, 10 sene, 15 sene. Pozitif düşüneceğiz. Yalnız uygun dav-
ranmazsak pozitif düşünceler negatif düşünceye dönüşecek. Bunun içinde korku da var merak da diyerek 
başlıyoruz. 

Çeşitli araştırmacılar var, birçok araştırmacı diyor ki gelişen teknolojiler, tanımlı işlerinizin yüzde 65’ini, 
yani 2/3’ünü yok edebilecek durumda. 

Çok büyük veriden bahsediyoruz. Sonra onu işleme kapasitesi sonsuza doğru giden makinelerden bahse-
diyoruz. IBM’den bahsettiniz; özel bir kuantum bilgisayarından bahsettiniz. O kuantum bilgisayarın işlem 
yapma yeteneği, 2030’larda, tüm insanlık beyinlerinin hesaplama kapasitesi kadar işlem yapabilecek. 

Bu arada belirtmek isterim ki yapma yeteneği ve düşünme yeteneği aynı şey değiller. O bilgisayar 2050’li dö-
nemlerde cebe girecek kadar olacak. Oraya gelmeyelim, daha yakın geleceğe bakalım diyorsanız, daha ya-
kın gelecekte insanın tanımladığı tüm işlerin, başka makineler, algoritmalar tarafından yapılması mümkün. 
İnsanın tanımladığı işlerden kastım, şu anda var olanlar. Çok kısa sürede, sabahki programda dinlediğimiz 
gibi bir rutine dönme şansımız var. 5 sene, 10 sene, 15 sene sonra özellikle finans endüstrisi için bakarsak, 
sanki yapay zekâ yaratıcılığa sahip olacak ve yeni ürünler çıkartacak gibi konuşuyoruz. Fakat önümüzdeki 
5 senede tüm endüstrilerin finans sektörü de dâhil olmak üzere, yapay zekâyı konumladıkları görevler, 
oldukça sıkıcı işler. O işleri zaten hiç kimse yapmak istemiyor. Raporlamaları, çıkarımları hiç kimse yapmak 
istemiyor. “Yapay zekâ her şeyi yapacak, biz sırt üstü gelip yatacağız“ gibi şeyler söyleniyor, olay bu değil. An-
cak 5 sene, 10 sene içindeki hızlı değişimler olmaya devam edecek. 

Rutin işler bilgisayarlara, akıllı zekâlara transfer olacak. Çünkü tanım itibariyle birtakım insanlar bazı 
veriler üzerinde bir şeyler yapıp bir çıktı üretiyorlar. Bunu bir makinenin yapmaması diye bir şey söz konusu 
değil, bu bir. İkinci olarak şu andaki eğitim sistemimize bakıldığında, sistem bu değişiklikleri destekleyecek 
yeteneğe sahiptir. Dolayısıyla şunu konuşmamız gerekecek, bütün değişen endüstriler içinde hızlı adaptas-
yon gösteren sektörler; finans sektörü, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine sahip endüstriler, sağlık... 
Ancak eğitim, yapay zekânın kullanılmasıyla ilgili olan planlamalarda en altta yer alıyor. Bu değişmediği 
sürece yapay zekânın işlerimizi elimizden alması söz konusu olacak. Eğitim sıralamada yukarıya çıkmaya 
başladığı zaman, yapay zekânın dışına taşıp farklı işler yaratmaya doğru kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. 

Korku hikayelerine gelince, seneler boyunca teknoloji bizi korkuttu, özellikle sinema endüstrisi buna vesile 
oldu. Terminatör filmi geldi; robotlar gelip dünyayı ele geçirdiler, maymunlar cehennemi ele geçirdi, dünyayı 
zaten filmlerde hep ele geçiriyorlar, bir Jaws geldi zavallı köpekbalıklarının üzerine herkes hikâyeler yaz-
maya başladı. Robotlar işimizi elimizden alacak mı konusu gelmeye devam edecek ancak evet, rutin işleri 
değiştirecek. 

Türkiye’de de değiştirecek. Ne kadar değiştirecek; yüzde 50 mi, yüzde 60 mı? Bence tamamını değiştirecek. 
Uzun dönemde evet. Ama önümüzdeki 5 sene içinde büyük bir olasılıkla çok büyük değişiklikler görme-
yeceğiz; çünkü henüz alttan gelen eğitim sistemi bu değişimi desteklemiyor.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Sürekli mobil cihazlar, yapay zekâ, blockchain teknolojisi gibi konulardan konuşuyoruz ve bahsediyoruz. Ama 
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işin boyutu artık daha da ilerledi, daha ileri seviye konular konuşulur hale geldi. 

Ali Erhan Bey, siz bir girişimcisiniz, aynı zamanda da yapay zekâ uygulamalarının içindesiniz ve bunları geliş-
tiriyorsunuz. Bizim piyasamızı, finansal hizmetler sektörünü göz önüne aldığınızda, Eray Bey’in dile getirdiği 
teknolojik gelişmelerden hangileri bu radikal değişimin öncüsü olacak? Aslında esas sormak istediğim, 
bizim piyasada insanoğlu için ekmek kapısı hangi alanlar olacak? 

ALİ ERHAN TAMER:
Son 50 yıl içerisinde, hatta biraz daha ileri gelirsek, 1980’den bu yana teknolojik dönüşüm çok hızlı. Merkezi 
işlemci makineler, geçmişte koca koca sunuculardan şimdi küçük nano teknolojilere kadar büyük bir geçiş 
süreci yaşadı. Yapay zekâyla diğer teknolojileri ayıran taraf, diğer teknolojilerin hepsinin geçmişte çok 
ciddi meslekler yaratmış olması. Örneğin, “mobil uygulama tasarımcısı” diye bir meslek üredi. Ya da web 
sitesi deneyim uzmanı gibi, mimari uzmanı gibi birçok meslek üredi bu teknolojiler sayesinde. Yapay zekây-
la ilgili öngöremediğimiz şeylerden biri; yapay zekânın ne kadar meslek yaratacağı. 

İlk önce şu tespiti doğru yapalım; yapay zekânın işimizi ne kadar elimnizden alacağı kısmı işin biraz kurgu 
tarafı. Bugün hepimiz saatlerce anlatabiliriz hangi meslekler nasıl elimizden alınacak diye; ama yapay zekâ-
nın nasıl bir istihdam yaratacağı öngörülemez ve bu biraz korkutucu. Çünkü birçok teknolojinin beraberinde 
bize bir istihdam yaratmasını bekleriz ki bu otomobilin icadından beri böyledir.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Aslında var. Dünya Ekonomik Forumunun tahmininde şöyle bir istatistik var; 75 milyon insanın işini kay-
bedeceği ama 133 milyon insanın da önümüzdeki 7-8 yıl içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni iş 
alanlarına ulaşacağı söyleniyor. Yani korkutmamak için mi bunlar, sizin düşünceniz hangisi?

ALİ ERHAN TAMER:
Ben biraz korkutmamak için olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dünya nüfusu, biz yapay zekâcıların önün-
deki en önemli konu. Tartıştığımız en önemli konular istihdam kavramı, meslek kavramı ve iş gücü kav-
ramı. Hani bir iş yaparsınız ve anneniz bunu meslek olarak kabul etmez, “keşke SSK’lı bir işte çalışsay-
dın” der ya, biz gelecekte tam tersinin olmasını umuyoruz. “Keşke SSK’lı bir işte çalışmasaydın, daha iyi 
olurdu”, “ne iş olsa yap ama SSK’lı bir iş yapma”. Çünkü temelde, “SSK’lı iş” tanımlı bir işi ifade ediyor. 
Tanımlı bir işi kastediyorsak, bir mantığı olan ve bir kuralı olan bir meslekten bahsediyorsak, yapay 
zekânın bu mesleğin yerine geçmesini bekliyoruz. Örneğin burada sermaye piyasalarıyla ilgili konuşu-
yoruz, Amerika’daki New York Borsasında yapılan işlemlerin yüzde 60’ını algoritmik işlem uygulamaları 
yapıyor şu an. Yani milyarlarca dolar satın alma yapılıyor ama çoğunu insanlar yapmıyor. 

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Evet algoritmik trading tarafından yapılıyor ama arkasında hiç daha önce olmayan, veriyle ilgili başka iş 
kolları gelişiyor diye düşünüyoruz.

ALİ ERHAN TAMER:
Mutlaka; en basitinden bizim kendi yaptığımız iş bile insanla yapılıyor, “yapay zekâ eğitmeni” diye bir şey var. 
Ama bizim öngöremediğimiz tarafı şu; “Alfa Go” adlı, Go oyunu oynayan yapay zekâ çıktı iki yıl önce. Bunun 
bir eğitmeni vardı. Alfa Go Zero çıktı, iki yıl geçti ve kendi başına eğitiyor şu an, insana da ihtiyaç duymuyor. 
Zaten işin korkutucu tarafı, yapay zekâdaki algoritmik değişimlerin de çok hızlı olması. 
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Dolayısıyla ben meseleye biraz şöyle bakıyorum; farkındalık önemli bir yetkinlik olacak önümüzdeki dö-
nemde. 10 yaşında oğlum var, her şeyi sorgulaması için onu eğitiyorum. Çünkü yaptığı işi sorgulayan, bunu 
niye yaptığını ya da bu işe nasıl katma değer yaratabileceğini sorgulayan personellerin iş bulmak ya da 
istihdamla ilgili sorunlar yaşamayacağını, ona verilen bir işi hiç sorgulamadan yapan insanların yerini 
ise yapay zekânın alacağını düşünüyorum. Temelde de aslında bence fark bu.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Bazı iş kolları ya tamamen kalkacak ya dönüşecek. Ama ben hâlâ olumlu bakan taraftayım. Bazı rutin işler 
otomasyona tabii olacak ve kaybolacak. Ama yetkinlik boyutuna bakmamız lazım, ancak o sayede yeni iş 
kollarında barınabilir hale geleceğiz diye düşünüyorum. 

Ayşegül Hanım o yüzden size bakıyorum. Yetkinlik tarafına baktığımızda, bizim şu an insanların gelecekte 
hem hayat standardını devam ettirip iyi bir gelirin sürekliliğini sağlamak için, hem arzu ettiğimiz işlerde 
çalışmak için hangi yetkinlikleri kazanmamız lazım, makineleri yenecek yetkinlikler olabilir, nelere odak-
lanmamız gerekiyor? Hadi bizden geçtik, çocuklar gençler ne yapmalı?

AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Öncelikle birkaç tane çarpıcı olduğunu düşündüğüm veri hazırladım. Belki slayt gelene kadar kendim de 
söylemeye başlayabilirim. 

2050 yılında dünyanın nüfusu 10 milyara ulaşmış olacak. 2060 yılında şu anda yaratamayan, düşünemeyen 
dediğimiz bilgisayarın artık en az insan kadar yaratabileceği, düşünebileceği ve kendi kendine yorum yapa-
bileceği öngörülüyor. 2050 sonu değilse bile 2060. Kabul etsek de istesek de istemesek de “dijital” bizim 
DNA’mızın içerisine girmiş durumda. 2025 itibariyle, yani çok yakın bir zamanda artık işe girmek isteyen 
arkadaşlarımızın, çocuklarınızın, çevremizdeki herkesin sadece bilgi beceri yetenekli değil, bunun daha öte-
sinde bir şeyler görebilen, bunu düşünebilen insanlar olması gerektiğine kanaat getirilmiş durumda. Ben de 
açıkçası bunu daha şimdiden rahatlıkla görebildiğimi düşünüyorum. 

Bakın, 2028 yılında var olacak işlerin yüzde 40’ı bugün bilmediğimiz işler, çünkü henüz yaratılmadılar. 
Bu kadar hızlı değişecek bir iş ortamından bahsediyoruz. Her şey çok hızlı geliyor ve gelmeye devam ede-
cek. Mesela VUCA dediğimiz bir dünya var. Sık sık VUCA dünyasını duymaya başlayacaksınız. VUCA dünyası; 
değişken, belirsiz ve kompleks bir dünya demek. Hepimiz aslında bunun içinde yaşıyoruz. Ama ileriyi 
göremeyeceğiz, yani bayağı yoğun bir sis olacak. 

Peki o zaman bu kadar nüfus nasıl para kazanacağız, bizden çok daha hızlı becerileri gelişmekte olan bil-
gisayar dünyası var. Bakın size net bir örnek, Türkiye’de Price Waterhouse Coopers’ın içerisinde küçük bir 
yapay zekâ ekibi var. Bu ekipteki Türk çocuklar, kendi kendilerine geliştirdikleri bir robotla eskiden 2,5 saatte 
yaptıkları bir raporu, şimdi 18 saniyede yapıyorlar. Oradan bunu tüme vararak hayal edebilirsiniz. İnsan gü-
cünün zayıf kaldığı, yetersiz kaldığı alanlarda yapay zekâ nasıl ilerleyecek? 

Sonra, Üstel Organizasyonlar denen yeni bir organizasyon tipi girdi hayatlarımıza. Google bunlardan birisi, 
Apple bunlardan bir tanesi, Facebook bunlardan bir tanesi. Facebook WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın al-
dığında, WhatsApp’ta sadece 55 tane insan çalışıyordu. Kişi başı 345 milyon dolarlık bir değerden bahsedi-
yoruz. Üstel organizasyon bu demek. Daha az sayıda insanla çok daha yüksek verimin ve parasal getirinin 
ortaya çıkacağı yepyeni bir dünyadan bahsediyoruz. 
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Bunları bütün gençlerin ve bizim yaşımızdakilerin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Geek ekonomi 
ne demek? Heidreck & Struggles gibi benim şu anda içinde olduğum şirket de yok olacak çünkü hepimiz 
birbirimizden başka kaynaklarla, bambaşka yollarla bilgi alıyor olacağız, insan tanıyor olacağız. Kitlesel 
fonlama ne demek? Çok yakın bir zamanda aracı şirketlere gerek kalmayacak çünkü hepimiz elimizdeki 
müthiş bilgisayarlarla ve veri setleriyle aradıklarımızı kolaylıkla bulacağız. 

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Peki o zaman Kerem Hocam, size dönmek istiyorum. Hep yapay zekâ yapay zekâ. Organik zekâ nasıl bir 
şey? Bizim beynimizi, bizi daha doğrusu yöneten beynimizin işleyişi, yapısı, gelişmeler neler, iyi haberler var 
mı organik zekâ da ilerliyor mu?

UZM. DR. KEREM DÜNDAR:
Organik zekâ deyince aklıma bir örnek geldi. Tavuklar yumurtluyordu, sonra bunları çiftliklere doldur-
duk, sonra da gezen tavuk yumurtası diye bir şey aramaya başladık organik olsun diye. Şimdi bakıyo-
rum “gezen tavuk yumurtası” yazıyor yumurtaların üstünde. 

Organiklik kısmında, ben neyin değişeceğiyle çok ilgilenmemeye başladım, size asıl neyin değişme-
yeceğini anlatayım. Bir kere herkesin bir beyni var, dünyanın kalan kısmında bu beyinle idare etmek 
durumundayız. O tarafta bir hemfikir olalım. Traktörün çıktığı gün insanoğlu ne endişe yaşadıysa, 
şu anki teknolojik gelişmelerin de insanda yarattığı endişe de benzer. İnsanın neofobik bir canlı 
olduğunu unutmamak lazım.

Yeni olan her şeyden korkar, bazı şeylerden heyecan verdiği için korkmayabilir ama onun dışında yeni 
olan her şeyden korkar. Yeni şeyler hayatına katılsın istemez, kendisi konfor alanının dışına itilsin is-
temez; çünkü insan, alışkanlıklarını kendisi için iyi olana tercih eden bir canlıdır. Öyle çok çalışkan 
bir canlı grubu değiliz. Etrafınıza baktığınızda, insanda karıncanın gayreti falan yok, ya da bir ayının 
dayanıklılığı. Cılız bir canlıyız, eti pişirmekten dolayı besin piramidinde yükselip bir yerlere gelerek 
oluşmuş bir türüz. Beyin büyüklüğümüz vücut kitle endeksimize göre artmış durumda. Dünyadaki en 
büyük beyin değil ama vücuduna göre beyni en büyük olan canlı insanoğlu. Onu da çok ciddiye alma-
mak lazım, daha 100 yıl öncesine kadar bu organın ne işe yaradığına dair bir fikri yoktu. Daha öğreneli 
100 yıl oldu, hemen yapayını yaptık. Hemen yapayını yapalım isteyen bir tarafımız var. 

Tabii davranış bilimci, antropolog, benim gibi insanların gözünde teknolojinin gelişmesi, nesneyle ara-
sındaki etkileşimi kapatmak için. Yapay zekâ diye heves ettiğimiz ve ona bir şeyleri yapmak için yola 
çıktığımız teknoloji setinin bizim başımıza neler açacağına dair bir sürü korkunç senaryo kurmak 
başka bir sıkıntı bence. Dünya üzerinde şu anda bir milyar insan aç, susuz, temel sağlık hizmetine 
erişemiyor. Bunu gidermek için harcanması gereken parayı söyleyeyim size. Avrupa’da hiç bira içilme-
se, insanların tamamına temiz içme suyu sağlanıyormuş. Avrupa’da hiç dondurma yemeseler, temel 
gıda maddelerini dünyadaki tüm aç insanlara ulaştırabiliyormuşuz. Amerika’da hiç kozmetik cerrahi 
yapılmasa, dünya üzerindeki bütün insanlara temel sağlık hizmeti götürülebiliyormuş. Yani biz organik 
beynimizle bunu başaramadık, benim yapay zekâdan biraz beklentim, onun başında duran ve onu 
kullanan insanların daha iyi insanlar olması. Yani yapay zekâ kendi haline bırakılıp, “hadi bize ne ya-
pabiliyorsan yap” denecek bir mekanizma olmasın. İş dediğimiz şeyi biz ihtiyaçtan icat ettik, bir gün 
ihtiyaç ortadan kalkarsa o zaman da yapmayız işleri. O gün başka işe ihtiyaç olursa, o zaman o işleri 
yaparız. Beyin kalp gibi bir organ değil. 
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Beyin kalp gibi bir organ değil, yani “bir iş için dünyaya geldi, onu yapacak bitecek” diye bir şey yok. 
Dünyaya geldiğinde ne işe yarayıp yaramayacağı belli olmayan bir tane organınız var; o da beyin. Bunu 
biz dünyadaki ihtiyaca istinaden kodluyoruz. Siz şu anda yapay zekâ bize ne yapacak diye düşünüyorsu-
nuz. Yapay zekâ insanlık tarihine bir şey yapamaz. Bu anki insanların bu teknolojiyi iyi kullanması, 
birbirlerini sevmesi gibi aslında hiç değişmeyen kurallarla alakalı olarak şu an insanlığa bir şey 
yapabilir. 

Ben tabi iş dünyasında çalışıyorum, artık konvansiyonel bir doktor değilim, piyasada sizlerin de arasın-
da bir sürü dostum var, pek çok şirketin kültürel değişim düzeneğinde, insanoğlu nasıl adapte olur, onu 
konuşuyoruz. Günün sonunda eğer insan bir şeye adapte olmak isterse, ona adapte olur. Şu an en 
büyük eksiklik, neye adapte olacağımız belli değil. Ortada bir korku var, yapay zekâ ve bunun uçları. 

Şu an bizler bununla muhatap değiliz zaten ama çocuklarımız olacak. Az önce Eray Bey’in moderas-
yonunda gençlerden oluşan harika bir sunum dinledim ben; onlar buna gayet hâkim, gayet rahatlar. O 
gün geldiğinde bu problemleri çözmeye başlarlar. Hatta bugünden tahmin etmeye başlıyorlar, tahmini-
mizin dışında da bir şeyler olacaktır.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Dört konuşmacımız da şu ana kadar sanki biraz karamsar tarafına kaydı gibi. Farklı görüşler var, az önce de 
verdim, 75 milyon iş kaybı olurken 133 milyon yeni iş alanı yaratılacak diye, ben hâlâ ona tutunanlardanım. 
Bir fütürist olarak siz gerçekten teknolojik gelişmelere dayalı bir işsizlik olacağını düşünüyor musunuz, 
yoksa istihdamın içeriği değişerek artacak mı, sizin öngörünüz ne?

ERAY YÜKSEK:
İşsizlik raporlarına baktığında 200 milyon gibi bir rakam çıkıyor; fakat genelde işsizlik rakamı öyle değil. 
Dünyada çalışmayan ama çalışabilecek 1 milyar civarında kişi var. Senaryolardan bir tanesi diyor ki eğer ki 
olduğunuz yerde kalırsanız, hiçbir şey yapmazsanız, adapte olmazsanız ki bu mümkün değil, 1 milyar daha 
eklersiniz bunun üzerine. Senaryolardan diğeri diyor ki bütün zamanlarda olduğu gibi, nüfus artışını da üze-
rine koyduğunuzda, aslında daha fazla iş yaratırsınız ve bu 1 milyar, 1 milyar olarak kalır. Dolayısıyla pozitif 
öngörüler daha fazla destekleniyor. Ben gençleri bilerek bir şeyler yapmaları gerektiği konusunda korkutu-
yorum. Çünkü korku ya da merak hareket ettiriyor. Bakıyorum merak yoksa eğer korkutuyorum, dolayısıyla 
o korkunca hareket etmeye başlıyorlar. Üniversitelerde bu işe yarıyor. 

İnsanlara üç adet önerim var. En önemli şeylerden biri eğitimin ölene kadar bitmemesi. Kuzeyde yaşam 
boyu zorunlu eğitim ilan edildi. Zorunlu ne demek? Evden gelip jandarma polis götürmüyor 95 yaşına geldi-
ğinizde. Size verilen haklar, eğer eğitim görmediyseniz, eğitim görene verilenden daha az oluyor. Vatandaşlık 
maaşı, vergisi, gibi alanlarda ona göre onu destekleyici programları var. İki; akıllı zekâ, robotlar, singularity, 
transhümanizm, yeni tip insan, insan 5.0, bunlar dünyayı elimizden alacaklar mı sorusunun cevabı hayır. 
Çünkü yapay zekâ daha henüz insan beyni ile karşılaştırdığınızda bir fare bile etmiyor. Yalnız unutmayın, fare-
nin genetik koduyla insanın genetik kodu arasındaki uyum, 97,5. İşler genetik kodda, 2,5 fark ediyor DNA’de. 
Dolayısıyla o kadar da büyük bir mesafe yok, dikkat etmek gerekiyor. Son parçasına gelince, uzayan yaşam 
formüllerine göre şu anda 60 yaş ve altı olanların 95 yaşını görme şansı çok fazla. Daha bir yarısı kadar 
yaşayacaksınız. Bu kadar zamanda ne yapacaksınız, onun kararını vermek lazım. Kenara çekilip bekleye-
mezsiniz. Yeni bir yaşama başlamak zorundasınız, bir şeyler yaratmak zorundasınız. Mutlaka devam edecek 
bu. Gençlerde daha da farklı. Gençlerin zamanı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor çünkü o rutin işlerle 
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kaybedilen zaman da kazanılacak ve yaşamın üstüne yaşam katacak. Dolayısıyla 25 yaşında bir insanın, 
şimdiye kadar 9’da işe gidip 5’te dönenlere göre önünde 100 senesi var, çalışmadığı için. Bunu iyi değerlendi-
rirse sanat da olacak, yaratıcılık da olacak, hiç tanımlamadığımız işler de olacak.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Belki ikinci üçüncü kariyerler olacak aralarda. Tabi biz istihdamın artıp artmamasını konuşuyoruz ama is-
tihdamın olması için işverenlerin, kurumların ayakta kalması da gerekiyor. Ama oyunun kuralları değişiyor. 
Siz bir girişimcisiniz. Size göre finansal kurumlar, bizim çalıştığımız kurumlar, bu piyasadaki şirketler ayak-
ta kalmak için nasıl bir hazırlıkta bulunacaklar?

ALİ ERHAN TAMER:
İyi bir haber vereyim; burada olan hiç kimse yapay zekâdan dolayı işini kaybetmeyecek. Çünkü ko-
nuştuğumuz bütün konular 2025+ ile ilgili. Bunu bir rapora dayanarak söylemiyorum, ama çok basit 
bir gerekçem var. Amerika’da 2025 yılı sonrası yüzde istihdamın 75’ini milenyum kuşağı dediğimiz 2000 
sonrası doğumlu kişiler oluşturacak. Bazı raporlarda şu var; “2060’da şu olacak, 2080’de şu olacak”. 
20 yıl sonraki olacak mesleklerin yüzde kaçının şu an var olmaması değil problem. 1500 tane daha 
yeni meslek gelecek. Asıl problem gelecek olan 1500 mesleğin ihtiyaç duyduğu istihdamın ne kadar 
olacağı. Ben çok kötü bir haber vereyim size, nüfus 10 milyar filan olacaksa, çok geçmiş olsun. Benim 
ısrarla iddiam, nüfusun 10 milyar olmayacak olması. 

Herkes kendi içinde düşünebilir. Avukat, doktor, öğretmen, bunların hepsini alt alta koyun, dünyadaki 
istihdama bakın, OECD açıklıyor. Bu üç mesleğin kalktığı gün, o kadar işsiz kalacak insana iş yaratmanız 
gerekiyor. Yeni çıkacak olan meslek dalları o kadar insan ihtiyacı duymayacak; asıl problemimiz bu. 
Yeni meslekler gelecek ama ihtiyaç duyacağı insan sayısı milyarlar ölçeğinde değil. Niye herkes işkolik?

Ben buna birazcık takılıyorum. Yattığınız yerden para kazanma fikri nasıl geliyor kulağınıza mesela? 
Belki öyle olacak sistem. Bu kadar endişelenmemek lazım. İki ülkede şu an vatandaşlık maaşı konu-
şuluyor. “Sadece vatandaş olduğu için maaş verelim ve vatandaş otursun evinde”. Resim mi yapar, 
şiir mi yazar, ne yaparsan yapsın. Dolayısıyla burada birazcık şöyle bir saplantı var; niye çalışmak isti-
yoruz? Para kazanmak için. Belki de sen nefes alıyorsun diye maaş vereceğim ben sana. Dolayısıyla bu 
kadar basit bakmak bence biraz bizi daha mutlu edecektir. Kurumları da, bizleri de işsizlik korku-
sundan ya da şirketlerimizi dönüştürme korkusundan uzaklaştıracak şey şu olsun; zaten şu anki sis-
teme göre yürümeyecek her şey. Dolayısıyla şu anki öğretilerimizle geleceği yorumlamak hakikaten 
anlamsız. 130 yaşına kadar yaşayacaksanız, hangi sistem 130 yıl boyunca size emekli maaşı verebilir ki?

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Bir yandan da kurumlar açısından bakmaya çalışalım, İK yöneticileri anlamında biraz değinelim. Ge-
leceğin insan kaynağını oluşturan yeni nesil, yönetim ve motive olma konularında bizden çok farklı dü-
şünüyorlar ve davranıyorlar. Hangi araçlara ihtiyaç duyulacak, nasıl bir İK yönetim stratejisi belirlemek 
lazım?

AYŞEGÜL DİCLE AYDIN:
Son 15 yıldır en az birkaç zengin ülkede insanların çalışmak isteseler de çalışamayacakları, bu nedenle 
herkese asgari maaş bağlanması fikri ciddi ciddi konuşuluyor. Ama ben her zaman çalışmaya çok önem 
vermiş birisi olarak, bu fikri kenara koyuyorum. Peki o zaman burada yeni yetişen nesiller, sizlerin ço-
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cukları ne yapacaklar, nasıl işe girmeleri lazım? Daha doğrusu nasıl iş bulacaklar? İnsanın sahip olması 
gereken kabiliyetler; yani bilgi beceri ve yetenekler ne olacak? 

Ortaya çıkan resim şu; birincisi hakikaten insanın daha derin bir zekâya sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla 
çocuklarınızı daha analitik eğitimlere tabi tutmanız gerekecek. Bizler için bu saatten sonra çok geç olabilir 
ama yeni yetişen nesiller için bu yapılmalı. Ripple intelligence denen bir şey var, hiç birbiriyle alakasızmış 
gibi görünen verilerin, olayların birbiriyle ilişkilendirilmesi işi. Bunu ancak ileri zekâlar rahatlıkla yapabili-
yorlar şu an; ama belli ki o tarafa doğru evirileceğiz. Onun dışında esneklik, en büyük ihtiyaçlarımızdan bir 
tanesi. Yeni nesiller ve hatta bizlerin, esnek olması lazım. Esneklik ne içeriyor? Daha hızlı öğrenebilmek, bil-
diklerimizi unutup, yepyeni bir şeyler öğrenmeye açık hale gelebilmek. Dolayısıyla şu anda hiç bilmediğimiz 
tipte birçok işin üreyeceğini ben görüyorum. Daha şimdiden bilmem ne kadar programlamacı, kodlamacı, 
algoritma yapımcısı, bunların tasarımcıları gibi yepyeni meslekler oluşmaya başladı. Onun için ben ümitsiz 
bir durum olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bize birkaç yıl öncesinden beri sürekli diyorlar ki size soran 
herkese söyleyebileceğiniz şey şu; fintek yani finansal teknoloji alanında çok iş olacak; “biotech” çünkü 
yaşam biçimimiz değişecek, hepimiz yakında 100 yaşını görüyor olacağız, genetik bilimi ve sanat. Sanat her 
zaman yaşayacak diyorlar. Bir de çok yakında organizasyonların içinde 5 kuşak birden olacağı için, bunu 
yönetebilmek adına birçok iş olacak. Bu başlı başına büyük bir yönetim işi. 

Son olarak şunu söyleyeyim; SPK dâhil, yapay zekâyla ilgili sertifika programları başlamak zorunda. Biz 
bu konferans için baktık; Columbia’da, Stanford’da bedavaya çok güzel kurslar bulduk. Türkler de oralara 
girip o kursları alabilirler. Bunun altını çizelim; Türkiye’de de bu şekilde bedava sertifika programları baş-
lasın ve insanları yetiştirelim. Başka türlü olmayacak.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
İnsan ömrü uzayacak. Gerçi bu şans mı lanet mi bilmiyoruz ama bugün doğan çocuğun ortalama 105 ya-
şını göreceği konuşuluyor. Madem öyle çok uzun bir süre var önümüzde ve teknolojik değişikliklere maruz 
kalacağız, ayakta kalmak için bize tavsiyeleriniz neler? İnsani becerilerimizi mi geliştirelim, zihinsel kapasi-
temizi mi artıralım, ne yapmamız gerekiyor?

UZM. DR. KEREM DÜNDAR:
Öncelikle psikolojik sermayemizi koruyalım, insanın en kıymetli sermayesi, psikolojik sermayesidir. Ne-
yinizin olduğunuzun bir anlamı yok eğer keyfiniz yerinde değilse. Eğer keyfiniz yerindeyse, yine neyinizin 
olduğunun bir önemi yok. Bunun da muhtelif örneklerini çevrenizde görüyorsunuzdur. İnsan beyni değişe-
bilen bir organ, bu konuda kaygılanmayın. Şu an geçmişten getirdiğimiz kaygılarla geleceği şekillendirmeye 
çalışmanın bir âlemi yok. “Biz az eğittik bu adamları, hayatı boyunca eğitelim” dediğimiz zaman zaten o 
geçmişin çözümü. Öyle zannediyorum ki konvansiyonel eğitim çok uzun. Bu endüstri devriminin getirdiği 
bir eğitim anlayışı. Zaten insan dediğiniz tür, daha düne kadar yemek yemekten fırsat bulup başka bir şey 
yapamıyordu. Ne zaman ki yemekle ilgili problemi çözdük, tarım çağı başladı, artık birileri üretiyor, birileri 
tüketiyor, bazıları da bir şeyle uğraşmaya başladı. Aslında oranımız değişti. Biraz daha fazla insan bir şey-
lerle uğraşmaya devam ediyor. O konuda insanın kaygılanması spontanedir. Bu kaygılarımızı çok ciddiye 
alırsak, o zaman kaygılarımız bizde performans endişesi yaratır. 

Kaygı ne demek? “Ya olmazsa”. Bizim kaygı aşmadaki davranışsal terapi yöntemimiz ise, “olmazsa onu o 
zaman düşünürüz” diye olaylara bakmak. Bugünden tedbirini alalım demek başka bir şey, bugün yapaca-
ğımızdan da geri kalmak başka bir şey. Teknoloji o yüzden pek çok noktada insanlara erişmekte zorlanmış 
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biliyorsunuz. Teknolojiyi bu kadar seviyoruz bir yandan ama bir yandan da direniyoruz ona karşı farkınday-
sanız. Sırf bu kötü öyküler yüzünden oluşan direnci kırmak adına, bence öyküleri güzelleştirelim. Bunun 
distopyası kadar ütopyası da olsun. Anlatılan şey de çoğalır bir yandan. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak 
lazım ki kişiyi gelecekle ilgili “ya olmazsa”lardan, “ya olursa” ve “neden şöyle olmasın”lara doğru bir kere 
yöneltelim. Çünkü insan sadece “olursa” diye düşündüğünde strateji geliştirebiliyor. Bugünden “olmasını 
istediğim yere nasıl giderim?” denen merdivenin adına bir strateji diyoruz. 

World Economic Forumun da yayınladığı temel üç tane şey var. Obsesif olmayacaksınız artık. Evren obse-
sif değil bize ne oluyor? Evren bile bir sürü şeyi düzenli olarak deneyip yanılıyor. Bir kere bu konuda rahat 
olalım. İki, sadece dinleyerek bir iş yapamayız. Ne kadar çok katılımcı olursak o kadar birlikte hareket 
edebilir, birlikte bir şey yapabilir olacağız. Böyle birilerinin düşündüğü ve maruz kaldığı bir hayattan, hep 
beraber bir şeyler ürettiğimiz bir modele geçeceğiz. Birbirimize bir şey öğreten insanlar olacağız. İnsan, ilhamı 
sadece alakalı yerlerden değil, alakalı alakasız içinde yaşadığı tüm hayattan alabilmeyi öğrensin. Esneklik 
çok kıymetli bir şey. World Economic Forum sonuna eklemiş listenin; insan artık esnek olmalı diyor. Esnek 
olmakla gevşek olmayı karıştırmayacağız. Biz esnek olmayla gevşek olmayı karıştırdığımız için, esnek olmak 
bizi rahatsız ediyor. Esneklik, bir şeylere adapte olabilme yeteneği sağlıyor bize. Gevşeklik ise başka bir şey, onu 
söylemiyorum. Toplumun bir oranı hep gevşek kalacak zaten, onları da kafaya takmayacağız. 

“Çalışanların Katılımı” çalışıyorum şirketlerde, bana diyorlar ki şu adam nasıl düzelecek. O düzelmez ya; o 
annesini de sevmiyor zaten, senin şirketi de sevmez o. Çünkü yüzde 20’si “katılım” sağlıyor insanoğlunun. 
Dünyaya katılım sağlamış değil, senin şirketine nasıl katılım sağlasın, yok o gidecek zaten. Ama bir grup insan 
var ki arada, o aradaki insanları da katılım sağlayanların yanına katmak lazım. Bunun için eğitim çok kıy-
metli. Acemilikle dalga geçmemek çok önemli. İnsanlara karşı iyi niyetli olmak çok önemli. Bir insan hata 
yaptığında ona geribildirim vereceğim ben diye uğraşmak yerine gülümsemek çok önemli. Bir insana gü-
lümsediğinizde adam şunu diyor; “hata yaptığımı fark ettiniz, ben de fark ettim ama çok büyük bir hata 
değil ki ortalığı yıkmadınız, ben de sizin gibi davranıp bu hataları yapmayacağım”. Birbirimize böyle ilham 
vermemiz gerekiyor, çünkü bizler yapay zekâ değiliz. Bir ‘enter’la bir önceki neslin her bildiğini yeni nesle 
aktaramıyoruz. İnsanoğlunun böyle bir yazılım hatası var, hepimiz birbirimizi tekrar tekrar eğitip, insanlığı ileri 
götürmek durumundayız. 

Son bir şey söyleyeceğim, bununla kapatalım. Biz depresyona girmiş hastaya ne veriyoruz? Antidepresan. Ara-
nızda kullanan yoktur, genelde köylerde falan kullanılıyor, onlar şehirleşemedikleri için çok stresli. Şehir insa-
nı amacına ulaştığından ötürü; çok problem yok yapay zekâlarla ilgili. Biz bu antidepresanı şöyle bir ortamda 
deniyoruz; laboratuvar farelerini suya atıyoruz, 15 dakika yüzüyor. Eğer biz onu suya atmadan önce ona ilaç 
verirsek ve 18 dakika yüzebilirse, diyoruz ki bu geç pes etti, bunun adı antidepresan olsun. Üç dakika, yüzde 
30 hayat kalitesi artışı. Önceden 15 dakika yüzen fareyi tekrar suya atıyoruz, 14. Dakikada sudan alıyoruz. Tam 
bırakacaktı sudan alıyoruz. Tekrar suya atıyoruz. Kaç dakika yüzer? 75 dakika yüzüyor biri beni kurtaracak 
diye. Hayattaki en önemli şey umuttur. Ne geldi, ne gitti ben bilmem, yapay zekâ gelir, kuantum bilgisayar 
gelir, ama insanoğlu bunların hepsinin üzerine çıkıp oturmayı bilir bugüne kadar yaptığı gibi. Çünkü beyni 
öyle kodlanabilir. Yeter ki umudunu kaybetmesin. Çünkü bizim en büyük enerji kaynağımız umut. O yüzden 
umutlu olacağız, umut vereceğiz, umut kırmayacağız diyorum.

TUBA ERTUGAY YILDIZ:
Çok teşekkür ediyoruz. Panelimizin sonuna geldik ve umutlu olalım dediğiniz gibi, adapte olabilelim. Hepini-
ze, panelistlerimize, sizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
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SELİM YAZICI:
Hepimizin amacı, Türkiye’de sermaye piyasalarının daha iyi bir noktaya gelmesi. Bizim bu pa-
neldeki amacımız bunun önemli faktörlerinden biri olan kurumsal yatırımcı konusuna el atmak. 
Türkiye’de kurumsal yatırımcı konusunu nasıl daha büyütebiliriz, kurumsal yatırımcı sayısını nasıl 
artırabiliriz, konuklarımla bunu çok yönlü olarak konuşmak istiyoruz. Kısa bir tanımla başlayayım 
ben. Kurumsal yatırımcı nedir? Özetleyecek olursak: Aktif olarak sermaye yönetimini yapan her 
türlü şirket ve kurum, kurumsal yatırımcı tanımına giriyor. Bu aktif olarak yapma konusu önem-
li çünkü sabah Erhan Bey’in sunumunda da değinildiği gibi Türkiye’de toplam birikimlerin %85’i 
mevduatta değerlendiriliyor. Şirketlerimiz de esasen bundan çok farklı hareket etmiyor. 

Ancak bazı ilginç örnekler var. Konuklarım da aslında biraz ondan bahsedecekler biraz sonra. Biz 
nasıl bu sermaye yönetimini aktif olarak yapan kurumların sayısını artıracağız? Ya da kurum-
ları nasıl sermaye yönetimini aktif yapmaya teşvik edeceğiz? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. 
Niye bunu yapmalıyız? Ben çok kısa bir giriş yapayım. Çünkü kıt kaynakları daha etkin ve daha az 
maliyetle ihtiyacı olanlara ulaştırmak istiyoruz. İkincisi, piyasalarda daha fazla derinlik olsun isti-
yoruz, piyasalardaki volatilite ve özellikle kırılganlık azalsın istiyoruz. Son birkaç ayda yaşadığımız 
şeyler aslında bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü vadeyi uzatmak istiyoruz. 
Likidite konusunun daha az önemli olduğu piyasalara doğru geçiş yapmak istiyoruz. Bir de bazı 
ürünler kendiliğinden gelişmiyor. Kurumsal yatırımcılar burada çok önemli rol oynuyor. Mesela 
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özel sektör tahvil bono piyasasında son birkaç senede portföy yönetim şirketleri sayesinde çok 
ciddi gelişmeler oldu. Yine girişim sermayesi konusunda kurumsal yatırımcı tarafının desteğiyle 
bu ürünler hayat buluyor ve bireysel yatırımcının da ilgisini çekmeyi başarıyor. 

Kamu, kurumsal yatırım tarafında çok önemli rol oynuyor. Burada birkaç tane örnek verilebilir. 
Örneğin, bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısının kendi büyüklüğü 10 milyar kadar ama 
yarattığı kaldıraç etkisi çok daha fazla. Bu sayede bugün bireysel emeklilikte 90 milyar liralık fon 
hacminden bahsediyoruz. Yine işsizlik fonu, varlık fonu gibi kurumsal yatırımcı olarak değerlendi-
rebileceğimiz çok büyük kamu kurumları var. Bugün işsizlik fonunda 125 milyar liradan bahsediyo-
ruz, varlık fonunda 220 milyar büyüklükten bahsediyoruz. Tabi bu kaynakların ne kadar aktif yöne-
tildiği az önceki konu kapsamında biraz tartışılacak şeyler. Ve tabi buradan sigortacılık sektörüne 
açıkçası geçiş yapabiliriz. Sigortacılık bence Türkiye’de kurumsal yatırımcılığın geleceği açısından 
çok çok önemli. Kurumsal yatırımı aktif yapmaya çalışan ve önemli büyüklüğü olan bir kurum. 
Bugün de aramızda açıkçası hem Sermaye Piyasası Birliği’nin eski başkanı İlhami Bey var. Sigorta 
tarafında İlhami Bey’den belki biraz renk alabiliriz diye düşünüyorum. İlhami Bey Antalya’da siz 
moderatördünüz. Şimdi ben moderatörüm. Hem sermaye piyasaları hem de sigortacı deneyimiyle 
iyi yatırım yönetimi sizin için niçin önemli? Likidite, vade, aktif kalitesi gibi konulardan hangisi sizi 
daha çok ilgilendiriyor? Banka mevduatını daha az kullanmaya çalışan bir sektörsünüz. Bunun 
faydasını görüyor musunuz? Biraz bunlardan başlarsanız, daha sonra laf lafı açacaktır herhalde.

İLHAMİ KOÇ:
Ben bir anekdotla başlamak istiyorum. Yıllar önce bir gazetede bir karikatür görmüştüm. Yıl 2300. 
2300’de dünyanın sorunları tartışılıyor. Evrenin sorunları diyelim. Çünkü Birleşmiş Milletler gibi 
birleşmiş gezegenler diye bir yer var. O zamanki sorunlar var. Sorunlar şu: Neptün’de su proble-
mi, Mars’ta sıcaklık problemi, Güneş patlamaları ne olacak? Ve dosyaların arasında bir dosya da 
Kıbrıs sorunu. Aradan 2000 yıl geçmiş hâlâ Kıbrıs sorunu var. Ben bu kurumsal yatırımcı eksik-
liğimizi de ona benzetirim. 20 yıl önce de bir sürü şeyden bahsederken hep kurumsal yatırımcı 
eksikliğinden bahsederdik. 20 yıl geçti, hâlâ kurumsal yatırımcı eksikliğinden bahsediyoruz. Ama 
o kadar da kötümser olmayalım derim çünkü o zamanla bu zamanlar karşılaştırıldığı zaman bir 
sürü gelişme oldu. En azından bireysel emeklilik sistemi kuruldu, rakamlar büyüdü. Ben sigorta 
sektörünü temsil ediyorum. Artık kaynaklarımızın bir bölümünü biz de sermaye piyasalarına yön-
lendiriyoruz. 

Belki aramızda sektörle yakın olanlar varsa bilirler. Sigorta sektörünün, burada kastettiğim hayat 
branşı değil, elementer branş: Elementer branştaki şirketlerin gelirleri iki tane kaynaktan oluşu-
yor. Bunlardan bir tanesi bizim teknik gelirler dediğimiz, esasen topladığımız primlerle ödediği-
miz hasarlar arasındaki farktan oluşuyor. Poliçe bazında da bunun hesabını yapıyoruz. İkincisi ise 
mali gelirler. Yani uzun yıllar boyunca biriktirdiğimiz rezervlerden elde ettiğimiz yatırım gelirleri. 
Sigorta sektöründe Türkiye’de şu anda durum şu: Biz teknik gelirlerden zarar ediyoruz, hatta 
başa başa ulaşırsak bu bizim için büyük bir başarıdır. Bu sektörde yaklaşık iki yıllık bir deneyimim 
var. Dünyada da benzer şekilde şirketler esasen teknik faaliyetlerinden bir gelir elde etmiyor. 
Asıl gelirleri mali taraftan, yani yatırım tarafından geliyor. Dolayısıyla yatırım tarafı ne kadar iyi 
yönetilirse, orada getiriler ne kadar yüksek olursa şirketin performansı da o denli yukarı doğru 
gidiyor. Getirilerin yukarı doğru gitmesi teknik zararların artması demek. Aslında biz gelirimizin, 
mali gelirlerimizin bir kısmını müşterilerimizle paylaşıyoruz. Genel sigortacılığın yapısı bu. Hatta 
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bu o kadar önemli ki biliyorsunuz dünyada en büyük sigorta şirketi, dünyanın en büyük yatırımcısı 
olan Warren Buffett’ın kurduğu Berkshire Hathaway, Ve Warren Buffett’ın bu işe girerken teknik 
gelirler için değil, bu sektörde yaratılan nakdin sermaye piyasalarında değerlendirilme kapasite-
sinden dolayı bu alana girdiği söylenir. Gerçekten de bu kadar önemli bir sektör. 

Bir yönü daha var. Yatırım fonları açısından bakıldığında, yani diğer kurumsal yatırımcılar açısın-
dan bakıldığında bazı önemli şeyler vardır. Bir yatırım fonu yöneticisi bir menkul kıymet alırken 
öncelikle bunun likit olup olmadığına bakar. Çünkü yatırım fonu her en küçülebilir. Sigorta sektö-
ründe böyle bir likidite riski çok az. Daha az dikkat ediyoruz. Bizim için getiri çok daha önemli. 
Getiri daha önemliyse, likiditesi daha az önemliyse, o zaman biz biraz daha uzun vadeli, biraz daha 
riskli ürünlere doğru yatırım yapabiliyoruz. Belki bizi normal yatırım fonlarından ayıran özellikler-
den biri de budur. Uzun vadeli tahvillere bakın mesela. Sigorta şirketleri bünyesinde ciddi şekilde 
uzun vadeli tahviller tutabiliyor. Üstelik bunları bulunduğunuz hesaba göre bazen piyasa fiyatından 
bazen de iç verimle değerlendirebilirsiniz. Yani piyasadaki o volatiliteden kendinizi koruyabilirsiniz. 

Dolayısıyla sigorta sektörü piyasalara bir anlamda daha riskli, daha uzun vadeli ürünler alabilme 
kapasitesi de yaratır. Bunun dışında bahsettiğimiz mevduat konusu önemli. Bizim sermaye piyasa-
larına daha fazla kaynak ayıramamamızın temel nedeni faizlerin yüksek olması. Faizler özellikle 
şu ortamda o kadar yüksek ki şu anda kaynaklarımızın, sektörün bu alana yatırdığı kaynakların 
büyük bir bölümü esasen mevduatta. Şu anda herhangi bir varlık sınıfının bunu yenmesi zor gibi 
görünüyor. Tam rakamlar elimde değil ama şu anda bu sektörün yarattığı, sermaye piyasalarında 
değerlendirilebilir 35 milyar TL’ye kadar bir kaynak var. Bunun çok büyük bir bölümü şu anda 
mevduatta. Geçmişte böyle değildi. Son dönemde faizlerin yükselmesiyle beraber buralara doğru 
geldi. Umarım önümüzdeki dönemde faizler biraz aşağı doğru yönünü çevirir ve bizim de sermaye 
piyasalarına getireceğimiz kaynaklar artar. 

SELİM YAZICI:
Dünyada baktığınız zaman ise aslında daha çok hayat branşından bu tip uzun vadeli birikimlerin 
yaratıldığını görüyoruz. Orada da aslında ülkenin bayağı bir potansiyeli var diye düşünüyorum, 
değil mi?

İLHAMİ KOÇ:
Hayat sigorta şirketlerinde ciddi bir kaynak yaratıyor ama bizdeki hayat daha çok bireysel emek-
liliğe doğru kaydı. Hayattan ve elementer branştan gelen primler şirketimizin kendi bilançosunda 
tuttuğumuz rezervler. Buna karşılık büyüme şu anda bireysel emeklilik tarafında. Bireysel emek-
lilik tarafındaki tutarlar esasen hayat sigorta şirketlerinin kendi bilançosunda değil. Bilançonun 
dışındaki tasarruflar. Şu anda büyüme ağırlıklı olarak o tarafta yürüyor.

SELİM YAZICI:
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndan İsmail Bey aramızda. Genelde baktığınız zaman işsizlik fonu-
nun yönetiminde olsun, diğer fonların yönetiminde olsun kamu aslında biraz aktif sermaye yöne-
timinden uzak duruyor,. Düşündüğünüz zaman aslında bunun bir istisnası belki DASK. Kamu kay-
naklarının sermaye piyasalarında değerlendirilmesi konusunda bence güzel de bir örnek. Biraz 
bahseder misiniz? Tabi portföy yönetimi tarafı olarak biz biliyoruz ama sizin yıllardır uygulamakta 
olduğunuz çok güzel bir özel portföy yönetimi modeliniz var. Bu model acaba başka yerlere kopya-
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lanabilir mi? Kendi örneklerinizden yola çıkarak bize biraz anlatabilir misiniz?

İSMAİL TELCİ:
Aslında kamu fonu doğal olarak kurumsal yatırımcı. Öncelikli olarak felsefi olarak odaklandığı-
mızda sermaye piyasalarının kurumsal yatırımcılardan beklediği kaynak yaratılması. Şimdi bu 
kurumsal yatırımcı bunu nasıl yapacak? Portföy yönetim sektöründe toplam yönetilen varlık bü-
yüklüğü bugün 169 milyar civarında. Elementer sigorta ve İlhami Beyin bahsettiği gibi reasürans 
şirketleri. Onun dışında başka hayat ve emeklilik şirketlerinin toplam bilançolarının nakit ve hazır 
değerler, nakit ve menkul kıymetler toplamlarına baktığımızda, 55 milyarlık bir kaynak var. Bu 
224 milyar yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu fonlarının, yani kamu hazır varlığı tebliği 
dâhilinde yönetilen fonların büyüklüğüne baktığımızda yaklaşık 250 milyarlık bir büyüklük var. 
Dolayısıyla bu büyük güç, büyük sorumluluk getirir, dolayısıyla kamu fonları bu büyüklüğü itibariy-
le aslında sermaye piyasalarında yer alması gerekiyor. 

Kamu kaynaklarını bu anlamda ikiye ayırabiliriz: Belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler gibi 
kamu iktisadi teşekkülleri, bunlar kamu ve kuruluşları. Bir de işsizlik sigortası gibi kamu fonları 
var, Kamu iktisadi teşekkülleri kendi bütçeleri dâhilindeki kaynakları yönetiyor, kamu fonları ise 
kendi tasarrufları altındaki kaynakları yönetiyor. Bunlar işsizlik sigorta fonu,  DASK, tasarruf mev-
duatı sigorta fonu, güvence hesabı gibi fonlar. Bu fonların gelirlerinin tamamı vatandaşın, işçi-iş-
verenin ödediği sigorta primlerinden oluşuyor. Dolayısıyla aslında bu kamu fonlarını, teşbihte hata 
olmaz, bir anlamda kamuoyu fonları olarak da adlandırmamız yerinde olacaktır sanırım. Sermaye 
piyasaları da kamu fonları için önemli. Çünkü riskin dağıtılmasını, ürün çeşitlendirmesini ve daha 
yüksek gelir potansiyelini sağlıyor. Kamu fonu gidiyor, Hazine Müsteşarlığının ihraç ettiği tahvilleri 
alıyor. İlk etapta insanlara garip gelebiliyor fakat bugün baktığınızda dünyadaki merkez bankaları 
doğrudan kamu kâğıtları alıyor. Diğer yandan sigorta primlerinden oluşmuş havuzlar açısından da 
bu gelirlerin devlet iç borçlanma senetleri gibi sabit getirili güvenli alanlarda yönetilmesi önemli. 
Bu bakımdan aslında ortada garip bir şey yok. Aksine sağlam bir yapı olduğunu düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, bu kamu kurum ve kuruluşlarının gelirleriyle kamu fonlarının bu yatırımlarına ne 
zemin sağlıyor diye bakarsak, buradaki hukuksal zemin aslında Kamu Hazinedarlığı Tebliği ve 
hazine tek hesabı uygulaması. Bu iki uygulama birbirini destekliyor. Kamu Hazinedarlığı Tebliği, 
kamu kaynaklarının yatırımlara yönlendirilmesi konusundaki felsefeyi ve sınırlamaları belirliyor. 
Hazine tek hesabı da nakit yönetimi anlamında kuralları koyarak, nakit eksiği ya da fazlası olan 
kurumların nakit yönetimi optimizasyonuyla kaynaklarını verimli değerlendirmesinin yolunu 
açmaya çalışıyor. Bu uygulamadan beklenen, umulan en önemli fayda ne derseniz, tabi öncelik-
li olarak hazinenin borçlanma ihtiyacının azaltılması, akabinde yine aynı şekilde bununla bağ-
lantılı hazinenin borçlanma faiz maliyetinin düşürülmesi, Türk lirasının değerinin korunması 
ve bir yandan da kamu bankalarının fonlama maliyetinin azaltılması da var. 

Bu nasıl gerçekleşiyor diye sorarsak, kamu hazinedarlığı tebliği kamu fonlarının yatırımlarına belli 
bir yönlendirme ve kısıtlama getiriyor. Bunlar nedir? Kamu fonları, gelirlerini merkez bankası ve 
sadece kamu bankalarında açılacak TL vadeli-vadesiz mevduatlarda değerlendirmek zorunda. 
Döviz ancak kurumun ihtiyacı kadar tutabiliyor. Onun dışında devlet iç-dış borçlanma senetleri, 
kira sertifikaları, para piyasaları ve ters repoyla sınırlı bir yatırım evreni var. Burada da amacın 
kamu finansmanına bir katkı sağlanması olduğu ortaya çıkıyor. 
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İngiltere ve Fransa’daki hazine birliği ilke ve prensipleri kamu hazinedarlığı tebliği ve uygulaması-
nın dünyadaki iyi örnekleri. 2004 yılına kadar Avrupa’da faizler tabi çok düşük. Fransa’da bir kamu 
fonu faiz seviyesinden bağımsız olarak  bir kamu kâğıdı aldığı zaman o kamu kurum kuruluşunun 
o kıymetin faiz gelirinden yararlanmasını da engelliyor. 

Kamu Hazinedarlığı Tebliği kamunun borç yönetimi açısından önemli ve 1996 yılından beri uygu-
lanıyor. Her yıl kapsamı biraz değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiş durumda ama daha 
iyi hale getirilebilecek yönleri var. Zayıf tarafları şu: Kamu kurum ve kuruluş gelirlerini kısıtlı bir 
mevduat ve enstrüman evrenine yönlendirdiği için getirilerin piyasa şartlarının altında kalmasına 
sebep oluyor. Bir de tabi kamu fon ve yatırımcısı açısından kısmen likidite, plasman ve risk yoğun-
laşması anlamında bir zafiyet oluşturuyor. Bunlarla ilgili de bazı çözüm yolları olabilir. 

Bizim doğal afet sigortaları özelinde konuşursak, kamu kurum ve kuruluşları genelde kamu ban-
kası mevduatı ağırlıklı plasman ve yatırım yapıyor. Kamu fonları daha çok menkul kıymet. Hemen 
hemen belli başlı kamu fonları içerisinde sermaye piyasalarına ve sermaye piyasalarının sağla-
dığı uygulamalara, yatırım fonları, portföy yönetim hizmeti gibi süreçlere risk yönetimi ve finans 
yönetiminin ilke ve prensip kurallarına ve yine portföy yönetim şirketleri sektörüne belki de en iyi 
entegre olmuş yapılardan bir tanesi DASK. Çünkü kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarını 
desteklemesi gerekiyor. Bu desteğin de bir kazan kazan ilişkisi çerçevesinde olması gerekiyor. 
Biz portföy yönetimi sektörüyle çalışıyoruz. Kaynaklarımızın yaklaşık %10’u 8 tane portföy yönetim 
şirketine dağıtılmış durumda. Bunların 6 tanesi belli başlı banka kökenli portföy yönetim şirketi. 
Bununla beraber bağımsız portföy yönetim şirketlerini de destekliyoruz. Masanın her iki tarafın-
da da tecrübe olması gerekiyor. Yatırım strateji bant aralıklarını, benchmarkinglerini, kısıtlarını, 
beklenen getiriyi, riske maruz değerlerini de hesaplayıp orada sorumluluğu taşıyarak da portföy 
yönetim şirketleriyle beraber kamunun gelirlerini artırıcı yönde fayda üretmeye çalışıyoruz.

SELİM YAZICI:
Buradan biraz masanın başka bir tarafına geçelim. Tevfik Bey, siz 17 yıl SPK’da çalıştınız, kurul 
başkan yardımcılığı, kurumsal yatırımcılar daire başkanlığı yaptınız. Şu anda masanın öbür ta-
rafında kurumsal yatırımcılarla çalışan, onlara hizmet veren bir yatırım bankasının genel müdür 
yardımcısısınız. Hem de bu konularda en aktif bankalardan birisisiniz açıkçası. Türkiye’deki bu 
konuyu daha da büyütmek için temel sorun ne? Yaptığınız örnekleri verebilir misiniz? Neler yapı-
labilir?

TEVFİK KINIK:
Sanırım bu salondaki en şanslı insanlardan birisiyim çünkü işin regülasyon tarafında büyük bir 
dönüşüm gerçekleşirken SPK tarafındaydım. Portföy yönetimine ilişkin düzenlemelerin yazımında 
sektörle beraber çalıştık Birincisi zaten kongrenin konusu gelecek. Öte yandan bakarsak aslında 
her türbülans aşaması Türkiye’de bir dönüşümü getiriyor. Çok eskiye gittiğimizde 2000’li yılların 
başında Türkiye’de yatırım aracı olarak sadece DIBS vardı. Bütün bankalar DIBS’e yatırım yapardı. 
Sonrasında kurumsal krediler başladı, bireysel krediler başladı, kamu borçları çok geri çekildi. 
Müteakiben 2008’de yurtdışı kaynaklı bir durum oluştu. Bizi aslında olumlu etkileyen bol likidite 
dönemi başladı. Sonrasında özel sektör borçlanma araçları devreye girdi ve hem emeklilik tara-
fında hem konvansiyonel yatırım fonları tarafında çok yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı. 
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Şu anda hep şunu konuşuyoruz: borçluluk seviyesi hem hanehalkı için hem de özel sektör kuru-
luşları için yüksek seviyelere geldi. Dolayısıyla yeni bir finansman yöntemi düşünmeliyiz. O ba-
kımdan sermaye piyasaları burada devreye giriyor. Dolayısıyla da aslında kurumsal yatırımcıları da 
etkileyen şekilde sermaye piyasaları çok önem kazanıyor. Zira bence bundan sonra konuşacağımız 
konular özkaynak tabanlı finansmanın daha da artması ve daha uzun vadeli finansman yöntemleri. 
Borçlanma tarafında da teminatlı menkul kıymetler ister istemez ön plana çıkacak. Çünkü şimdi 
yatırımcı bulmak zorundayız. 

Türkiye’de iç tasarruflara baktığımızda kısıtlı. Yurtdışından finansman gelmesi gerekiyor. 
DASK ya da diğer büyük kamu fonlarının devreye girmesi gerekiyor. Onlar da haliyle daha güvenli 
ürünleri tercih etmek isteyecektir. 

Biz bir yatırım bankasıyız ve bizim tek fonlama kanalımız aslında sermaye piyasaları. O sebeple de 
sermaye piyasalarının fon toplanabilir her segmentine bir şekilde dokunmak istiyoruz. En başarılı 
ürünlerimizden bir tanesi de varlığa dayalı menkul kıymetler. 2011 yılından beri biz ihraçlar ger-
çekleştiriyoruz. Önce emekli kredilerinin varlığa dayalı menkul kıymetleştirme yöntemiyle küçük 
küçük, kendi portföyümüz, bilançomuz için başladık, sonrasında taşıt kredilerini menkul kıymet-
leştirdik. Başkaları için de yapmaya başladık Örnek vermek gerekirse Turkcell için üç tane ihraç 
gerçekleştirdik. Hepimiz özel sektör borçlanma araçlarında son zamanlarda yaşanan sıkıntılar-
dan biraz canı yandı. Bunun da olması gerekiyor. Ama fonlarda ciddi bir çekilme oldu: Konvansi-
yonel tarafta %37’lere kadar inmiş durumda. Bu bir ara %60’ları bulmuştu. Emekli yatırım fonları 
zaten küçük. O bakımdan mesela bunların yerine artık daha iyi harmanlanmış bir portföyden olu-
şan, kurucunun mal varlığından ayrı, ciddi bir regülatif koruma altında olan ve de iyi getiri sunan 
ürünlere ihtiyacımız var. 

Varlığa dayalı menkul kıymetleştirme o bakımdan özel sektör borçlanma araçlarını replike edebi-
lecek çok önemli bir alternatif gibi duruyor. Dolayısıyla bu bence ön plana çıkacak ürünlerden biri 
ki keza pazar günü Sermaye Piyasası Kurulu konuya ilişkin tebliğinde bir değişiklik yaptı. Mesela 
İTMK’ları artık varlık finansman fonuna konulabilir hale getirdi. Artık kurul ücretini sıfıra indirdi. 
Bu ürünlerin artık teminat varlığı olarak kabul edilmesine ilişkin çalışmalar da mevcut durumda. 
Finanse edilen projeye, ürüne recourse [bulunan] ya da doğrudan bağlantı kurabileceğimiz ürünler 
ön plana çıkacak. 

Yine kira sertifikası bu manada önemli bir ürün. 2013 yılında ben SPK’dayken emeklilik yatırım 
fonlarında ilk düzenlemeyi yaptığımızda böyle bir şey yoktu. Ama şu an ben dışarıdan keyifle ba-
karken görüyorum ki oradaki yatırımcı sayısı artıyor. Sadece bu ürünlere yatırım yapan yaklaşık 
bir milyon yatırımcı oldu. 

Bizde altın iyi bir yatırım aracıdır, konut iyi bir yatırım aracıdır. İnsanlar birbirlerine borç verir. 
Şu anki sıkıntılarımızdan bir tanesi dövize yatırım yapmaları ama yatırımcı aslında rasyoneldir. 
Sonuçta getiriye bakar ve de ikna olmak ister. Yoksa niye insanlar ikna oldukları ve iyi getiri ala-
caklarını bildikleri bir üründen kaçınsınlar?. O bakımdan, doğru yerde konumlanmış, teminat ya-
pısı açık olan ve regülasyonla sağlam bir altyapısı olan ürünler mutlaka daha fazlalaşacak diye 
düşünüyorum. 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr164

Bu ürünlerin ihraççı açısından da önemli faydaları var. Varlığa dayalı menkul kıymetler dedban-
kalar açısından sermaye yeterliliği rasyosunda önemli bir avantaj sağlıyor, likidite sağlıyor. Aslın-
da yaptığınız şey bu tip menkul kıymetleştirmeler yöntemiyle borçlanmak yerine bir varlık satışı 
yapmak. 

Yine yatırımcı açısından oldukça güven altına alınmış teminatlı bir yapıdan bahsediyoruz. Bir ön-
ceki yandaki oturum green bond’lar üzerineydi. Mesela biz yenilenebilir enerji projelerine recour-
se yaratan bir kira sertifikası ürününü yakında ihraç edeceğiz. O da piyasa açısından önemli bir 
ürün olacak diye düşünüyorum. 

Özellikle kurumsal yatırımcıların faiz ortamının stabilize edilmesinde önemli bir rolü var. Ama 
dağıtım kanallarının liberalize olması çok önemli. Pasif stratejiler anlamında da aslında bu te-
minatlandırılmış ürünler önemli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Sonuç 
olarak, bankalarla birlikte bizim bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için sermaye piyasalarının 
mutlaka rol oynaması gerekiyor. Ve bence bu yükü de özkaynak tabanlı ürünler artı teminatlandı-
rılmış ürünlerle taşıyacaktır diye düşünüyorum. Biz de zaten buna fazlasıyla kafa yoruyoruz.

SELİM YAZICI:
VDMK’lardan bahsettiniz. Belki kurumsal yatırımcı için değil ama kolektif yatırımcılar için likidite 
önemli bir konu. Bir kısım likiditesi sağlanmış ürünler de piyasaya gelecek mi? Mesela siz banka 
olarak bir ürün çıkartıp, bunun belli bir oranda piyasa yapıcılığını yapacak birtakım formüller üze-
rinde çalışıyor musunuz?

TEVFİK KINIK:
Kesinlikle. O zaten bizim yapmış olduğumuz satışlarda gündeme gelen bir konu ve bunu sağlamaya 
çalışıyoruz ama şimdi biz yanlış bilmiyorsam piyasadaki tek ihraççıyız. Tek de aracıyız diyelim. 
En son Ünlü Yatırım tarafından da küçük bir ihraç yapıldı ama biz 2011’den bu yana 19 adet ve 4,2 
milyar TL tutarında ihraç yapmışız. 

Piyasaya yeni oyuncuların mutlaka girmesi gerekiyor. O bakımdan bu SPK düzenlemesi önemli. 
Gündeme gelen konsolidasyon, vergisel sorunlar, bankacılık mevzuatı çerçevesinde sermaye 
yeterliliği regülasyon kapsamında nasıl risk karşılıkları ayrılacağı gibi konularda belli sorunlar 
var. Bu konuda biz banka olarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama şunu görmek bizim 
açımızdan iyi oldu: Kamu tarafı da bu konuda oldukça istekli. Dolayısıyla yeni oyuncuların girme-
siyle birlikte likidite tarafı artacaktır. Bu ürünlerin özellikle para piyasalarında teminat olarak 
kabul edilmesi kesinlikle önemli bir ivme kazandıracaktır. Kamu fonlarının ya da bu piyasanın 
gelişmesini destekleyen uluslararası yatırım bankalarının konuya ilgi duyduklarını biliyorum. O 
bakımdan o piyasada bizi daha likit, daha iyi günlerin beklediğini söyleyebilirim.

SELİM YAZICI:
Oradan hemen yine masanın belki başka bir köşesine geçelim. Kemal Bey, siz 162 yıldır Türki-
ye’de faaliyet gösteren, Avrupa’nın en büyük sanayi kuruluşlarından birisinin temsilcisisiniz. Ken-
di tecrübenize baktığımız zaman da Wall Street’te işin buy side’ıyla başlayan, daha sonra da yine 
bir sanayi kuruluşu olan Siemens’in finansal hizmetler bölümünde devam eden bir tecrübeniz 
var. Çok uluslu firmalar için mesela yatırım yönetimi yerel mi yapılmalı? Yoksa merkezden mi ya-
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pılmalı? Bağlı olduğunuz kuruluşun özellikle kurumsal yatırımcı olarak dünyada ne tip örnekleri 
var? Türkiye’de bunları ne düzeyde uygulayabiliyorsunuz? Bir sanayi kuruluşu açısından bize biraz 
renk verebilir misiniz?

KEMAL GİRGİNER:
Kendimi burada farklı birisi olarak gördüm çünkü burada hem finans hem de sigorta piyasasından 
değerli uzman arkadaşlarım var. Ben de 162 senedir Türkiye’de olan reel sektör şirketi Siemens’i 
temsil ediyorum. Siemens Finansal Hizmetler diye bir finans şirketimiz var. Globalde yaklaşık 
3500 kişi çalışıyor ve bu şirketimizin görevi hem Siemens’in projelerini hem de Siemens’in kendi 
nakit akışını yönetebilmesi için imkanlar üretmek. Bütün dünyada yaklaşık 25 milyar euroluk bir 
yönetim portföyümüz var. Ve bunun içinde sigortacılık, girişim sermayesi, borç finansmanı, kredi 
finansmanı, sermaye finansmanı gibi çeşitli ürünler var. Siemens’in globalde yaklaşık 450 bin 
kişilik bir şirket olmasından dolayı cirosu nedeniyle ürettiği bir nakit akışı var. Bu nakit akışını 
kullanarak Siemens hem projelerine hem müşterilerine finansman ihtiyacı sağlayabiliyor ve ser-
maye piyasalarını reel sektörden destekleyebiliyor. Tevfik Bey’in de söylediklerini desteklemek 
açısından burada bir örnek vermek istiyorum. Ben Türkiye’de özkaynağın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum çünkü yaklaşık 7 sene önce İstanbul’a geri döndüm ve senelerdir kredi üzerine hep 
konuşuyoruz ama sermaye piyasalarında özsermaye konusundaki gelişmeler biraz kısıtlı. Dolayı-
sıyla sermaye finansmanı daha da önemli.

Bizim de rol aldığımız büyük projelerdeki nakit akışlarının da teminatlandırılıp kullanılarak o 
projelerin finansal edilebilir duruma getirilmesi çok önemli. Bu konuda biz de destek veriyoruz. 
Duymuş olabileceğiniz bir örnek vereceğim. Elâzığ’da çok yakın zamanda şehir hastanesi projesi 
yapıldı ve burada bir bono ihraç edildi. Ve o zamanlar Türkiye’nin notu maalesef derecelendirme 
şirketleri tarafından yatırım yapılamaz durumdaydı. Fakat o proje Moody’s tarafından nakit akışın-
daki bazı geliştirmelerle yatırım yapılabilir notu aldı. Hem de iki kademe yukarıda. Bu tip uygula-
maların sermaye piyasalarının Türkiye’de gelişmesi için özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. 
Büyük projelerin hayata geçmesi için hem bankaların hem de finans kuruluşlarının bu noktada 
daha da verimli çalışabilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neler yapıyoruz başka? ECA 
finansmanı kapsamında çalışmalarımız var. Panelde de bahsedildiği gibi Türkiye’de uzun vadeli 
finansmana çok ihtiyaç var. Uzun vade dediğim 15 sene, 18 sene, 20 sene. Bu tür finansman oluş-
tuğu noktada sigorta şirketlerinin de iştahı belki daha da artabilir. Sonuçta daha sabit, daha uzun 
projelerde verimli yatırımlardan faydalanmak isteyebilirler. O yüzden bunların önlerini açmamız 
gerekiyor. ECA finansmanı maalesef yabancı para bazında. O yüzden o da kur riski yaratıyor. O 
yüzden bir yandan yabancı para kullanarak uzun vade finansmanı temin ediyoruz fakat bir yandan 
da şirketlerimize kur riski oluşturuyoruz. O yüzden de sermaye piyasalarının buradaki diğer bir 
görevi de kur riski tarafının bertaraf edilmesi. Biz ne yapıyoruz mesela Siemens olarak? Hazine 
bölümünde kur riskine karşı kendimize koruyoruz Sermaye piyasalarındaki oyunculardan hedge 
ürünleri satın alarak kur riskini bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bir şeyin altını çizmek istiyorum: 
Ben Siemens gibi bir kurumsal yatırımcıyı temsil ediyorum. Biz buraya yatırım yapıyoruz. Fabrika-
larımız var. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fakat şunu görüyorum ki, daha fazla dışarı gitmeliyiz 
ve Türkiye’nin pozitif taraflarını daha fazla anlatmalıyız.

SELİM YAZICI:
Christille Hanım, sigorta şirketleri pazar stratejileri ve Kıta Avrupası varlık sahipleri iş kolunun 
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başkanısınız. Aslında sizi gece uyutmayan şeyler neler, bize anlatabilir misiniz? Global anlamda iş 
yapma açısından krizler nelerdir? Bizimle görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

CHRISTILLE YBANEZ:
Aslında Avrupa’daki en önemli saklamacı bankalardan bir tanesiyiz. Genel olarak piyasayı kurum-
sal yatırımcılar ayakta tutuyor. Şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi hususların kurulmasına yardımcı 
oluyorlar. Ve kurumsal yatırımcılar çok önemli bir güce sahipler. Elbette istediğimiz varlığa ya-
tırım yapabildiğimiz için, bu piyasayı çoklu varlık yatırımlarına yönlendirmektedir. Aynı zamanda 
kurumsal yatırımcılar sermayelerini korumak zorundalar çünkü bu ekonomideki esas görevle-
rinden bir tanesi bu. Ve bir çok iyi örnek görebiliriz. Kurumsal yatırımcılar dünyasında biz bü-
yük bir bölümü temsil ediyoruz. 100 trilyon dolarlık varlıklardan bahsediyoruz. Sigorta şirketleri, 
girişimler, fonlar, kamu fonları ve kurumsal yatırımcılar bulunuyor. Birkaç tane slaydım olacak, 
onları göstermek istiyorum. Sigorta içerisinde kritik önem olan ne diye soracak olursanız verim 
elde etmek, alfa elde etmek ve aynı zamanda kendi risklerini yakından yönetebilmek. Elbette bu 
koşullarda Türkiye’yle Kıta Avrupa’sında durumun aynı olmadığını söyleyebileceğiz. Çünkü sigorta 
açısından farklılık yaratmakta. Faiz oranları yükseldiğinde sizin için çok zor olacaktır. O yüzden 
ne yapıyorlar? Giderek daha fazla farklı türde varlıklara yatırım yapmaya başlıyorlar. Kendi oran-
larını değiştirerek sermayelerini daha fazla korumaya çalışıyorlar. Aslında sigorta için en kritik 
hususlardan bir tanesi sigorta şirketlerinin işletmeci bir model üzerinden yürümesi. Yani maliyet 
verimliliğine odaklanmak durumundalar. IFRS gibi, 917 gibi yasal düzenlemelerdeki değişikliklere 
uyum sağlamak zorundalar. Sistemlerini yenilemek durumundalar.

Bazen özel sermayede olan yatırımlar onların istediği gibi yürümüyor çünkü esas sermaye üzerin-
de çok büyük bir baskı var. Bazen üstlenilen yükümlülükler büyük bir yüke dönüşüyor. Avrupa’da 
kaçış mekanizmalarının olduğunu görüyoruz. Özel sermaye firmaları da yine yatırım yönetiminde 
değişime ve yatırım yaptıkları varlıkları çeşitlendirmeye gidiyor. Aslında bu tür kritik hususlar sizin 
için de ilginç diye düşünüyorum. Tabi ki yeni piyasalar, Fransa, Almanya, İngiltere’nin dışında-
ki piyasalardan biri olmak zorunda. O yüzden de Türkiye’nin sigorta açısından büyük bir fırsat 
yakaladığını söyleyebiliriz. Diğer önemli mesele ise dijitalleşme. Elbette dağıtım kanalları evrim 
geçiriyor, daha fazla dijital araçlara ihtiyaç duyuyorlar ve buna ek olarak veri de var. Elbette sigorta 
firmasını düşünecek olursak çok karmaşık verilerle uğraşmak ve bu verileri hemen eyleme ve ka-
rarlara dönüştürmek zorundalar. Bunlar çok kritik öneme sahip iş kararlarını gerektiriyor. Onlar 
da gece o yüzden uyuyamıyorlar.

SELİM YAZICI:
Kurumsal yatırımcımız var, ürünlerimiz var ama tabi ki bu yeterli değil. Bunların çok iyi de servis 
edilmesi gerekiyor. Christille’in temsil ettiği kurum, açıkçası bu işi yapıyor. Burada belki bizim 
ilgimizi çekebilecek olan birkaç konu var, mesela securities lending dediğimiz, elde tutulan var-
lıkların borç verilmesi gibi konularda bence Türkiye’de alınacak çok yol olduğunu düşünüyorum. 
Bizim kendi fon platformumuz var ama yabancı platformlara açılması konusunda son dönemde bir 
çaba duyuyoruz. Bu konuların da bence olması lazım. Bir de yine Türkiye’de henüz çok konuşma-
dığımız ESG denen çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki  sürdürülebilirliği dikkate alan 
tarzda yatırım. Bunların takibini yapacak ve gerçekten bu şekilde olduğunu onaylayacak kurum-
ların eksikliği olabilir diye düşünüyorum. 
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Kurumsal yatırımcılar Türkiye sermaye piyasaları için çok önemli. Konunun hemen hemen bütün 
tarafları burada. Bu tarafların üzerine düşen ne var? Kurumsal yatırımcı tabanını büyütmek için 
devletten, düzenleyicilerden beklediğimiz ne var? 

İLHAMİ KOÇ:
Biraz önce kaynaklarımızı sermaye piyasalarında uzun vadeli araçlarda değerlendirebileceğimizi 
çünkü likiditenin çok da fazla önemli olmadığını söylemiştim. Fakat faiz büyük ölçüde bunu en-
gelliyor demiştim. Ama kaynaklarımızın büyük ölçüde kısa vadeli ürünlere gitmesine neden olan 
ve uzun vadeli ürünlere doğru gitmesini engelleyen faiz dışında bir faktör daha var. Bu da yasal 
düzenlemeler. 

Bizde de kaynakların uzun vadeli araçlara doğru yönelmesini sağlayan birtakım yasal düzenle-
meler var. Bunlar bir yerlerde gizlenmiş durumda. Aslında çok da fazla kişi tarafından bilinmiyor. 
Mesela bizim sektörümüz için söyleyeyim. Bir sermaye yeterliliği hesaplaması var. Bu serma-
ye hesaplamasında bizim varlıklarımızı nereye yatırdığımızla ilgili olarak birtakım katsayılar var. 
Bu katsayılarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela eğer kamu borçlanma senetlerine 
yatırım yapacak olursak sıfır, herhangi bir risk görünmüyor. Bankada mevduat yaparsak %1’ini 
ben karşılık olarak ayırmak durumundayım. Eğer bankalarca ihraç edilecek borçlanma senetleri 
olursa %5’e çıkıyor. Banka dışı özel sektör tahvili almak istersek %10’a çıkıyor. Arada iki kat fark 
var. BIST 30’daki herhangi bir hisse senedi almak istersek %5,  yani mevduata oranla 5 kat daha 
fazla sermaye ayırmam gerekiyor. Eğer BIST 30 dışında bir hisse senedi almak istersem %10, yani 
mevduatın 10 katı karşılık ayırmam gerekiyor. 

Sigorta şirketlerinin özkaynakları korumak açısından anlamlı olabilir. Ama, tasarrufların verimli 
alanlara aktarılması anlamında bakacak olursak doğru bir düzenleme değil. Çünkü elimizdeki 
kaynakları daha uzun vadeli olarak özel sektöre kaynak sağlayacak şekilde aktarmamızı teşvik 
etmesi gerekiyor. Bence en çok dokunulması gereken yerlerden biri de burası.

SELİM YAZICI:
Orada belki benim de bir şöyle katkım olabilir. Biliyorsunuz vakıf ve derneklerin özel portföy 
yönetimi yapmaları konusunda da regülasyon olarak bir kafa karışıklığı var. İktisadi teşebbüs 
oluşturulur mu oluşturulamaz mı, belki bu konunun da çözülmesi gerekiyor. Çünkü orada çok 
ciddi profesyonel fon yönetimine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

İSMAİL TELCİ:
Kamu kaynakları, kamu fonlarını nasıl geliştirebiliriz? Yasal düzenlemelerin bazı noktalarına de-
ğinecek olursak örneğin kamu hazinedarlığı tebliği 1996 yılında devreye alınmıştı. O dönemde dev-
reye alınmasındaki sebeplerin başında kamu bankalarının görev zararları vardı ama bugün tabi 
bankacılık sisteminin yapısı çok daha güçlü. Kamunun borçlanma gereği dışında amaç tabi kamu 
bankalarının fonlama maliyetini güçlendirmekti ama kamu fonları mevduat yapmak istediği za-
man %100 kamu bankalarını tercih etmek zorunda. Bu kamu fonlarının getirileri açısından biraz 
sıkıntılı. Kamu kaynaklarının çok yüksek olduğunu düşünecek olursak kamu hazinedarlığı tebli-
ğindeki bazı esneklikler, örneğin fonun %1, %2’siyle bile özel bankalarda mevduat yapılmasının 
yasal olarak imkânının sağlanması kamu kurum ve kuruluşlarına bir getiri sağlayacaktır. Bu kamu 
bankalarının fonlaması açısından bir sıkıntı yaratacak bile olsa, sonuçta Ziraat Bankası hariç kamu 
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bankalarının tamamının sermayesi kamuya ait değil. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarının 
gelirlerinin de halka bir fayda sağlayacağı, o gelir artışının harcanmasından da bir kamusal 
yarar çıkacağı açık. Bir de tabi kamu hazinedarlığı tebliğinin belirlediği bir yatırım perspektifi var. 
Bir de tabi parayı yöneten ve de yönettiren tarafın da aslında belli bir finansal uzmanlığının olması 
gerekiyor. Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinde çalışmak için bugün sermaye piyasası 
lisansı olması zorunluluğu var. Sektör belki bana kızabilir ama bu lisans zorunluluğunun yine bu 
şirketlerin mali işler departmanlarının içinde özelleşmiş olması gereken hazine ve fon yönetimi 
birimleri ve bu birimlerde çalışacak insanlar için de zorunlu hale getirilmesi lazım.

TEVFİK KINIK:
Kamu desteği var. Aslında regülasyon yardımcı hakikaten. Çok dinamik ve bu işe kafa yoran sektör 
var. Fakat sanki şu eksik gibi geliyor bana: aslında temelde rekabet koşullarının her tür finansal 
ürün için eşit oluşturulmuş olması gerekiyor. Vergi düzenlemesinde de koşulların eşitlenmesi ge-
rekiyor. Mevzuattaki maliyet yaratıcı unsurların tamamının bu şekilde gözden geçirilmesi gereki-
yor. Kamudan bu beklenebilir. 

Ben o tarafta bulunduğum için kamu fonlarındaki sorunu anlayabiliyorum: Ya kayıp olursa korkusu 
var. Aslında uzun vadeli baktığımızda daha fazla risk taşıyan ürünlerde daha fazla getiri olduğunu 
da görüyoruz ama Sayıştay denetimi gibi sorunlar var. Dolayısıyla o bakış açısını değiştirmek ge-
rekiyor. O fon yönetimine imza atan insanların bu tip endişelerini alacak kanun seviyesinde mev-
zuatın oluşturulmuş olması gerekiyor. Ve belki de bu işin biraz daha profesyonelleşmesi gerekiyor. 
DASK o açıdan çok iyi bir örnek. Dağıtım kanallarının liberalleşmesi açısından TEFAS iyi bir baş-
langıçtı ama şu an kurumsal yatırımcıların ürettiği ürünleri banka ve aracı kurumlar satabiliyor. 
Şu açık ki onlarla biz her türlü tasarruf yapana erişemiyoruz.
 
Sermaye piyasalarının gelişimi için her kuruş tasarrufa ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde 
alternatif dağıtım kanallarını en azından belli ürünler için yaratmamız gerekiyor. Basit nitelikli 
ürünler için başka yöntemlerle, başka dağıtım kanallarıyla daha tabana inebilecek ve bugüne 
kadar sermaye piyasasıyla tanışmamış insanların da yatırım yapabileceği ortamı yaratmamız 
gerekiyor. O anlamda BNP Paribas’ın slaytlarında gösterdiği bu dijital yıkıcı modeller çok önemli 
ama mesela emeklilik tarafında bunu yapmak isterseniz şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz: Hiç-
bir emekli şirketi kendisi dışında başka bir yatırım fonu satmıyor. Bunları da halletmek gerekiyor.

KEMAL GİRGİNER:
Ben de global açıdan biraz bakmak istiyorum. Şimdi dışarıdan Türkiye’ye baktığımız zaman nasıl 
görüyoruz sermaye piyasasını? Sonuçta şöyle düşünün: Dünyada bir sürü yatırım aracı var, geliş-
miş ülkeler var ve sonuçta yatırımcıların belirli paraları, fonları var. Türkiye’deki yatırım araçlarına 
baktıklarında mutlaka vergisel ve mevzuatsal olarak bir karşılaştırma yapıyorlar. Hukuk, mevzuat, 
getiri, profesyonelliğin hepsine bakarak bir karar veriyorlar ve güven de çok önemli. O yüzden 
güveni artırıcı adımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca, Türkiye’deki şeffaflığı artırmamız 
gerekiyor: kredi notu iyi örnek. IFRS standartlarındaki finansallar tabi gelişiyor ama şirketler ayrı-
ca artık kredi notu almaya açık olmalı. Her ne kadar reyting kötü çıksa bile önemli değil, şeffaflık 
açısından önemli. 
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Bir yabancı Türkiye’deki bir şirketin bonosuna veya bilançosuna baktığı zaman şeffaflık ve güven 
ortamı arıyor. Bunun iyi anlatılması gerekiyor. Sadece IFRS, finansal tablolarla maalesef olmuyor. 
Denetimden geçmiş tablolarla da olmuyor. O kredi notu tasdiki de mutlaka önemli. 1996 senesinde 
Fidelity Investments’ta risk yönetiminde çalışırken şirketlere baktığım zaman risk analizi tarafın-
da hepsinin kredi notu vardı. Şimdi böyle bir ortamdaki yabancıları Türkiye’ye çekmemiz için bu 
bir adım olabilir diye düşünüyorum.

CHRISTELLE YBANEZ:
Her şeyden önce anladığım kadarıyla Türkiye piyasalarında aslında çoğu varlık sahibinin deneti-
me girmesi lazım. Kamu fonlarına yatırım yapabilecekleri ürünler kısıtlı. Burada konuştukların-
da yardımcı olabilecek kurumlar var. Tabi ki varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için risklerinizin 
yönetilmesine ve verim elde etmeye randıman almaya odaklanabilirsiniz. Bence Türkiye’deki en 
büyük avantaj bu. Ama şunu da söylemek istiyoruz: Global bir emanetçi bankanın faydası, varlıklar 
karmaşıklaştığında daha büyük güvence sağlaması. Sınır ötesi yatırımlardan faydalanmak daha 
zor olacaktır çünkü hem uzmanlığa hem de küresel bir emanetçi bankanın güvencesine ihtiyaç 
duyacaksınız. Şu anki ortamı düşünecek olursak aslında bazı hizmetleri şirket dışından almak 
daha faydalı olacaktır. Menkul kıymet ödünç verme gibi konularda emanetçi bankalar da yardımcı 
olabilir. Tüm takas ve saklama faaliyetlerinde tamamen finteklerle çalışıyoruz. Yeni tür varlıklara 
yatırım yapmayı düşünürseniz mutlaka bir emanetçi saklama hizmeti veren kurumla çalışmayı 
değerlendirin.
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OSMAN AKYÜZ:
Sermaye Piyasaları Kongresinin bu oturumunda, daha insani bir gelecek için katılım finansı konuşacağız. 
Türkiye’de 35 yıllık bir geçmiş sahip olan katılım bankacılığını ve katılım finansı geliştirme gayreti içerisin-
deyiz. Sermaye piyasası ile katılım finansı entegre hale getirmek istiyor, katılım finansın sermaye piyasası 
kurumlarında faaliyette bulunmasını amaçlıyoruz. Gelecekte sermaye piyasasının etkin oyuncularından 
katılım finansı da göreceğiz diye düşünüyorum. 

Katılım finansta menkul kıymetleştirme, sukuk ve benzeri finansal enstrümanların halka arzına aracılık 
etme konusunda etkin olan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin genel müdürü Kemal Şahin Bey’e ilk 
sözü vermek istiyorum. Kendisine kalkınmanın finansmanında katılım finansın nasıl bir rol üstlenebile-
ceğini sormak istiyorum. Sermaye piyasası alanında hangi yenilikçi yaklaşımlar, ürünler ve mekanizmalar 
geliştirilebilir? Konvansiyonel finansın yapamayacağı ancak katılım finans eliyle yapılabilecek neler var?

KEMAL ŞAHİN:
Daha insani bir gelecek için, önce mevcut küresel sisteme ilişkin bir değerlendirme yapmamız gerekir. 2008 
krizinden sonraki okumalarımızda gördük ki, borcun büyümesi üzerine bir sistemimiz var, bir sonraki 
finansal krizin ne zaman geleceğini düşünüyoruz. İlave borçlanmanın büyüme ve kalkınmanın finansma-
nına ne getirdiğine baktığımızda, rakamların maalesef yeterli olmadığını görüyoruz.

PANEL 9: KATILIM FİNANS: DAHA İNSANİ BİR GELECEK!

SPONSORLUĞUNDA

13 Kasım 2018
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Son 10 yılda küresel sistemin borç stoku 70 trilyon dolar artarak 270 trilyon dolara ulaşırken, dünyanın bü-
yüme hızlı aynı dönemde %2,4 olmuştur. Önceki 10 yıla baktığımızda büyüme hızlı %3,4 olarak gerçekleş-
miş. Yani borcumuzu 70 trilyon dolar daha artırmamız rağmen, büyüme rakamı 1 puan gerilemiş. Mevcut 
küresel sistemin bir diğer problemi ise, günlük işlem hacmi 5 trilyon doların üzerinde olan türev ürünler. 
Bu ürünlerdeki işlem hacminin neredeyse yarısı swap piyasasından kaynaklanıyor. Oldukça karmaşık ve 
yüksek kaldıraçlı olan bu ürünler, Warren Buffet tarafından kitle imha silahı olarak tanımlanıyor. Buffet’in 
bu tanımlaması, 2008 küresel finans krizinde neredeyse doğrulanıyor olacaktı.

Küresel sisteme nasıl alternatif bir bakış açısı getirebiliriz sorusuna katılım finans büyük ölçüde cevap 
veriyor. Katılım finansta borcu ele alma prensiplerine baktığımızda, finanse edilen şeyin alım satım işlemi 
olduğunu, borç olmadığını görüyoruz. Alım satım işlemi varlığa dayalı olup, borcun borçla finansmanına 
alternatif bir yaklaşımdır.

Geleneksel tarafta da görev yapmış biri olarak, işletme kredilerinin 5 yıl civarında yoğunlaştığını görüyo-
rum. Aslında hiçbir işletme kredisinin bu kadar uzun vadeli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz 
vadeyi uzattığınızda, borcun borçla finansmanına dönüşen bir mekanizma görüyoruz ve en nihayetinde bu-
gün konkordato olarak karşımıza gelen sorunların altında bu problem yatıyor.

Türev piyasalarla ilgili olarak katılım finansın bakış açısında ise şunu görüyoruz; türev korunma amaçlı 
olmalıdır, nakdi uzlaşı değil, fiziki teslim esası uygulanmalıdır, yüksek belirsizlik (gharar) içermemelidir. 
Elimizdeki bu alternatif yaklaşımları, geleneksel finans sisteminin yerine koyma imkânımız maalesef bu-
gün yok. Dolayısıyla aslında elimizde alternatif yaklaşımlar var, ancak şu anda bu alternatif yaklaşımları 
geleneksel finans sistemine yerine koyma imkânına sahip değiliz. Belki adım adım özellikle Müslüman 
olmayan kesimlere yurtdışında, içeride faiz duyarlılığı olmayan kesimlere katılım finansın bu özelliklerini 
daha iyi anlatmamız gerekecektir. 

Bu çerçevede bizim geçenlerde katıldığımız bir toplantıdan bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler kal-
kınma programı kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında İslami ürünler olan bir toplantıya 
iştirak ettik. Burada bizim genel müdür yardımcımız Sezai Bey de panelistti. Burada konuşmacıların özel-
likle vurgu yaptığı konu, İslami fonların sadece Müslüman kesimler için olduğu algısını mutlaka değiştir-
memiz gerektiği oldu. Oldukça üst düzey olan bu toplantıya, Malezya Başbakanı, İslam Kalkınma Banka-
sı başkanı, Birleşmiş Milletler genel sekreter yardımcısı katıldı. HSBC’nin Malezya iştirakinden sorumlu 
CEO’su orada şöyle bir geri bildirimde bulundu. Yakın zamanda 1 milyar dolar civarında bir sukuk ihracı 
yaptıklarını, ancak satın alanların İslami kesimler olmadığını söyledi. Ve şunu vurguladı; bizim özellikle su-
kuk piyasasında İslami olmayan kesimlere mutlaka erişim sağlamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak, 
Singapur, Hong Kong, Güney Afrika ve Almanya’da bu tür çalışmalar yapılmış. Daha insani bir gelecek için 
katılım finansın bu özelliklerini daha geniş kesimlere yaymamız gerektiğini düşünüyorum.

OSMAN AKYÜZ:
Teşekkür ediyoruz. Şimdi de Albaraka Türk Katılım Bankasının baş ekonomisti Ömer Emeç Beye bir soru 
yönelteceğim. Daha çok teknolojik gelişmeler, inovasyon konusunda sektörü neler bekliyor, ne hızla bu ge-
lişime ayak uydurabiliriz?

ÖMER EMEÇ:
İslami finansın temellerini konuştuğumuzda, en önemli meselelerden bir tanesinin riski paylaşma 
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meselesi olduğunu görüyoruz. Biraz riski paylaşma meselesinin temeline girdiğimizde, rızkla riskin aynı 
kökenden geldiğinden bahsedebiliriz. 2008 küresel finans krizinin altında aslında, riskin başka taraflara 
transfer edilerek riskin büyütülmesini görüyoruz.

Katılım bankalarının aslında özel İslami finans olarak yaptığı özel şeylerden bir tanesi de bu risk paylaşım 
meselesi. Amerika’nın gelişimine baktığımızda, aslında finansmanın ortak girişim (venture capital) finans-
manıyla yapıldığını görüyoruz. Tabi üniversiteyle iş birlikleri, ondan sonra oradaki ekosistemin oluşması var. 
Ortak girişimin tarihine gittiğimizde, Avrupalıların “commenda” dedikleri bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. 
Commenda, şu anda start-up’ların yapmış olduğu işlemin benzerini gemilerle yapıyor. Bu yapının mudaraba 
ile benzer olduğunu görüyoruz. Bu yapı aslında katılım bankalarının şu andaki mevcut ürünleri olan emek 
sermaye yatırımlarıyla benzerlik gösteriyor. Katılım finans sistemiyle, inovasyona ve risk paylaşımına da-
yalı ekosisteme yönelik büyük bir katkımız olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde finansal aracılık hizmetlerine ek olarak başka başka aracılık hizmetlerinin gelişe-
ceğini, yeni platformların kurulacağını, uygulama aracılığı gibi bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Katılım 
bankaları içinde bulunduğumuz dönemde, dijitale yatırım yapacakları için uygun bir kültürel zemini hazırla-
mak gerekiyor. Bu değişik o kadar hızlı ki, herhangi yaptığınız bir yatırımın bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay 
sonra güncelliğini yitirmesi durumu söz konusu olabilir. Burada önemli olan öyle bir kültür ortamı oluştur-
mak ki, sürekli yeniliğe yönelebilen, sürekli yeni bir şeyler deneyebilen, denediğinde de başarısız olduğunda 
da bunu kabul edip yeni bir hamle yapabilen bir mekanizmaya gitmek diyeyim. 

OSMAN AKYÜZ:
Teşekkür ediyoruz. Şimdi de yine katılım finansın etkili olduğu bireysel emeklilik alanına bakalım. Bireysel 
emeklilikte Vakıf Emeklilik genel müdürü Özgür Obalı’ya bir soru yönelteceğim. Bireysel emeklilik siste-
minin Türkiye’deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de otomatik katılımda katılım finans kökenli 
tercihlerin daha bir önde olduğunu biliyoruz. Bir de otomatik katılımda kalışı daha uzun süreye yayabilmek 
için neler yapılabilir?

ÖZGÜR OBALI:
2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sisteminde, işveren eliyle çalışanların bireysel emekliliğe kazan-
dırılması olan otomatik katılım modeline 2017 yılında geçildi. Otomatik katılımla sisteme dâhil olanların 
%62’sinin faizsiz fonları tercih ettiğini görüyoruz. Bu süreçte, sizlerin de bahsettiği gibi bizi de çok ümit-
lendiren bir sonuçla karşı karşıyayız. Vakıf Emeklilik özelinde baktığımızda, otomatik katılımla sisteme da-
hil olanların %80’inin faizsiz fonları tercih ettiğini söyleyebilirim.

Bu teveccühle beraber, ürün çeşitlendirmesi, alternatif yatırım araçlarını gözden geçirme, faizsiz alanda 
yatırım potansiyellerini kovalama gibi bir gündem oluşturmaya başladık. Vakıf Emeklilik olarak bu alanda 
öncüyüz. Bireysel emeklilik alanındaki 18 oyuncudan, 8’i şu anda bilfill faizsiz emeklilik fonlarıyla ilgili ola-
rak ürün çıkarma konusunda girişimde bulundular.

Faizsiz emeklilik yatırım fonlarının yatırım yapacağı alanların belli olduğunu görüyoruz.  Bu yatırım alanla-
rının özel sektör ve devlet eliyle çıkarılmış olan kira sertifikaları, Dow Jones İslami endekse tabi olan hisse 
senetleri, altın ve katılım hesapları olduğunu görüyoruz.

Bireysel emeklilikle daha önce tanışmamış olan mavi yakalı geliş bir kitlenin, bireysel emekliliğe dâhil ol-
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duğunu ve faiz hassasiyetlerine karşılık bulduklarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bunun aslında toplumsal 
olarak farkına varılmadığını söyleyebiliriz.

OSMAN AKYÜZ:
Teşekkür ediyorum. Şimdi de Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.’den Tayfun Özkan Beye sorumu yöneltmek 
istiyorum. Katılım esaslı portföy yönetimi daha insani bir gelecek bağlamında sektöre neler kazandırabilir, 
katılım esaslı portföy yönetiminin diğerlerinden farklı kılan özellikler nelerdir?

TAYFUN ÖZKAN:
Öncelikle oyuncuları yerli yerine koymak için bir insan resmi çizmek istiyorum size.  Bankalar, yatırım fonla-
rını müşterilere ulaştıran dağıtıcılardır, onları bir vücudun ayakları gibi düşünebiliriz, sizlere ürünleri getirir-
ler. Sizler de yatırımcılar olarak bankaları tanıdığınız için son derece güvenle bu ürünleri alıp satabilirsiniz. 
Aracı kurumlar, ellerdir, eller kollardır, ilgili kıymetleri alıp satarlar. Portföy yönetim şirketleri de kafadır, 
beyindir, neyin alınıp neyin satılacağına karar verirler. 

Yakın zamana kadar Türkiye’de katılım esaslı veya yalnızca katılım esaslı portföy yönetim şirketi yoktu. Do-
layısıyla katılım esaslı bir kafa yoktu. Biz son 3-5 yıldır bu kafayı getirmeye ve bu düşünce tarzını oturtmaya 
çalışıyoruz. 

Şimdi yurtdışında son derece gündemde olan kavramlar, etki yatırımı (impact investing), sosyal sorumluluk 
yatırımı (social responsibility investing) veya çevresel sosyal yönetişim (enviromental social governance) 
bazlı yatırımlar olmak üzeredir.

Bir başka gündemde olan konu, yatırım profesyoneli olmanın ehliyeti olan CFA (chartered financial analyst) 
programında etiğe verilen önemin daha da artırılmasıdır. Katılım finansın temel farkının da etiğe daha fazla 
önem verilmesinde olduğunu düşünüyorum.

Dünya robo danışmanlığa gidiyor, algoritmik işlemlere gidiyor, hızlı işlemlere gidiyor. Yani, sistemler günden 
güne daha da otomatik hale gelecek.  İşte tam bu noktada, bu piyasaların olmazsa olmaz elemanı ya da 
faktörü, bileşeni devreye giriyor, güven. Bizim yatırımcıya müthiş bir güven veriyor olmamız lazım. Bizim 
pazarlayacağımız meta güven, yatırım kararlarında güven, bilgide güven olacak. Şimdi bizim ülkemizdeki 
finansal okuryazarlık seviyesinin de hem konvansiyonel sektörde ama özellikle muhafazakâr kesimde daha 
da düşük olduğunu düşünürsek, bu ihtiyaç daha da önem arz ediyor. 

Örnek verecek olursak enerji, dayanıklı bir mal elektrik, stok sorunu yok, üretiyorsunuz satıyorsunuz, sat-
mama sorununuz yok ve düzenli döviz bazlı geliri var. Böyle bir ürüne yatırım yapmak istenmez mi mesela? 
Benim bir imkânım olsa, yatırım tercihim olarak 100 bin dolar mı yatıracağım, 50 bin TL mi yatıracağım, ya-
tırırım, oradan her ay düzenli olarak, piyasadan da fiyatını takip ettiğim elektrik bedelini tahsil ederim. Veya 
benim büyük bir alışveriş merkezinde dükkân sahibi olmam mümkün değil, ancak metrekare bazında bir 
şey satın alabilirim. Ama hepimiz burada bir fon kursak, bir gayrimenkul yatırım fonu kursak, katılım finans 
esaslı, kira gelirleri ona göre uygun olan vs. bu fonları almak istemez miyiz? 

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi olarak, yakın zamanda sosyal sorumluluk boyutu da içerecek şekilde fon yö-
netim ücretinin yarısını Kızılay’a bağışlamak için bir fon kurduk. İkincisi, altın fonları hep TL kuruldu bugüne 
kadar, biz bunu altın cinsinden de kuracağız. Sektör paydaşlarının vermiş olduğu destekle, altın fonuna altı-
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na katılabilmek mümkün oldu. Bunun anlamı şu ki; 100 gram altına yatırım yapsanız TL ile ve 100 gram 100 
gram olarak kalsa, TL bazında değer artışı olduğunda vergi ödüyorsunuz. Yani altınınız altın olarak artmadı 
ama TL bazında değerlendiği için, anapara değerlemesi üzerinden vergi ödüyorsunuz. Ama altın altın olarak 
kaldıysa vergi ödemeyeceksiniz, o yüzden altın yatırım bu imkânı sağlıyor. Eğer ben 100 gram altınınızı 110 
gram yapamadıysam, bir vergiye tabi değilsiniz gibi. Dolayısıyla yatırım yaparken başkalarına da kazandır-
ma ve iyilik yapma, bir iyiliğin parçası olma imkânını da kazandırmaya çalışıyoruz. 

OSMAN AKYÜZ:
Hızlıca beşer dakikalık bir tur daha yapacağız, ondan sonra da soru varsa soruları alacağız. Evet, Kemal Bey 
sizden tekrar başlayalım. Türkiye’de faize hassas kesimler borsaya çok yakın durmuyorlar. Borsa bildiğiniz 
gibi daha çok pay senetlerinin işlem gördüğü, halka arzların yapıldığı, kira sertifikası vb. borçlanma enstrü-
manlarının alınıp satıldığı bir pazar. Bu pazara, bu faize hassasiyet duyan insanları çekebilmek için, sermaye 
piyasasıyla onları tanıştırabilmek için neler yapılabilir, neler yapmamız lazım?

KEMAL ŞAHİN:
Öncelikle Tayfun Bey güven kavramı üzerinden hareket etti. Bence çok da doğru bir tanımlama. Hisse sene-
di yatırımlarının caiz olup olmadığına dair belirsizlikler dolayısıyla, Borsa İstanbul nezdinde bir katılım 
endeksi oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul’da bunun çalışması yapılıyor, bizler de za-
man zaman fikir alış verişi yapıyoruz.

OSMAN AKYÜZ:
Orada ben bir bilgi arz edeyim. Katılım Bankaları Birliği bünyesinde merkezi danışma kurulumuz var. O 
kuruldaki ilgili arkadaşlar borsayla böyle bir çalışma yapıyorlar. Borsada işlem gören tüm hisse senetlerini 
faizsizlik prensipleri açısından gözden geçiriyor, bir tespit önümüzdeki günlerde yapılmış olacak.

KEMAL ŞAHİN:
Şimdi bu çalışmalar yapılırken, tabi bir icazet makamına ihtiyaç duyulacak. Bu noktada yine Katılım Banka-
ları Birliği bir ortak danışma kurulu oluşturup, buradaki icazet makamını da belirleyebilir.

OSMAN AKYÜZ:
Evet, bu çalışmanın bünyesinde o da var. 

KEMAL ŞAHİN:
Katılım endeksi oluşturulurken, ana faaliyet konularına ve finansal oranlara göre bir belirleme yapılması 
gerekecektir. Bir noktada belki SPK’nın da insiyatif kullanmasında fayda olacaktır. Bugün halka açık şirket-
lerin tüm bilgileri KAP’ta yayınlanmıyor. İslami finans kriterleri açısından uygunluğu denetleyebilmek adına 
burada birtakım zorlayıcı tedbirler alabilir. Ben umuyorum ki en yakın tarihte borsa nezdinde bir katılım 
endeksi oluşturulur. Bunun da bizim piyasamızın tabana yayılması açısından çok faydalı sonuçlar üreteceği 
kanaatindeyim.

OSMAN AKYÜZ:
Ömer Bey sizden devam edelim. Yine fintekler, start-up’lar, teknolojik gelişmeler, burada nereye doğru gidi-
yoruz, sektörümüz için, katılım finans ekosistemi için ne tür yeniliklere zemin hazırlayabiliriz, özellikle me-
lek yatırımcı, girişimcilerin desteklenmesi, start-up’lara start verebilmek konusunda neler söyleyeceksiniz?
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ÖMER EMEÇ:
Fintek meselesi şu anda dünyanın da Türkiye’nin de en sıcak konularında bir tanesi konumun-
da. Türkiye’de start-up’lara yapılan yatırımlara baktığımızda, son birkaç yıldır en fazla yatırı-
mın fintek tarafına yapıldığını görüyoruz. Fintek kavramı finansal teknoloji alanına odaklan-
mış girişimcilerden doğuyor. Bir bilgisayarla kuracağınız bir finansal teknolojiyle, bankalarla 
ve finansal teknoloji kurumlarıyla rekabet edebilmek mümkün hale geldi. Olayın finansal tek-
noloji boyutu ise, teknoloji firmalarının finansal tarafa odaklanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu kav-
rama ise Tekfin diyoruz. Yani teknolojiyle finansın bir şekilde yakınlaştığını görüyoruz. 

Fintek firmaları, daha küçük ve daha hızlı olmanın avantajıyla müşteriye değer sunabiliyorlar. 
Eskiden büyük balık küçük balığı yutar derlerdi. Sonra hızlı balık yavaş balığı yutar den-
meye başladı. Şimdi ise bu yeni gelişen normda, ne büyük balığın küçük balığı yutacağı ne 
hızlı balığın yavaş balığı yutacağı bir döneme giriyoruz; bu dönem birlikte rekabet edeceğimiz, 
birlikte de iş yapacağımız, buna İngilizcede ilk oradan buldukları için onu söyleyeyim, coopeti-
tion demeye başladılar. Yani hem cooperation tarafı var hem competition tarafı var. Türkçeye 
rekaberlik olarak güzelce çevirdiler. Hem rekabet edeceğiz hem beraber hareket edeceğiz. 

Katılım bankaları KOBİ’lere daha yakın konumlanıyor. Katılım bankalarının kredi büyüklüğün-
deki payı %5 civarındayken, KOBİ kredilerinde bu payın %7 civarında olduğunu görüyoruz. 
Diğer yandan, toplam kredi portföyünde KOBİ’lere ayrılan pay konvasyonel tarafta %25 iken, 
katılım bankalarında %35 seviyelerinde. 

Eskiden B2B ve B2C tarzında işbirliklerine gidilirken, bugüne geldiğimizde şirketler kendi 
aralarında işbirliği yaparak tüketiciye (B2B4C) gidiyorlar. Bunun bir örneğini aslında biz Al-
baraka’da yaptık. Yurtdışında yaşayan Müslümanlara yönelik olarak, ilk etapta Almanya’da 
faaliyet gösterecek Insha isimli bir banka kurduk. Bu işlemi çok hızlı gerçekleştirdik. Bunu 
işbirliği ile başardık. B2B4C. Orada altyapı sağlayıcı olan bir bankayla anlaştık, onların lisans-
larını kullanarak aslında oradaki tüketicilere ulaştık.

Hızlandırma merkezlerinin katılım bankaları içerisinde önem kazandığını görüyoruz. Yine Al-
baraka bünyesinde, katılım bankaları arasında ilk defa Albaraka Garaj isimli  bir hızlandırma 
merkezi kurduk. Bu merkeze bir ay gibi kısa bir sürede 500’ün üzerinde girişimci başvurdu. 
Bu başvurular arasında seçtiğimiz 10 girişimciye hibe verdik. Ve işin daha ilginç yanı şu; bu 
10 tane seçtiğimiz girişimcinin 7 tanesiyle birlikte banka olarak iş yapıyoruz. Kimisinde diji-
tal imza tarafında iş yapıyoruz, kimisinde chatbot’lar tarafında iş yapıyoruz, kimisinde apayrı 
noktalarda.

OSMAN AKYÜZ:
Onların ürettiği ürünleri kullanıyorsunuz?

ÖMER EMEÇ:
Evet onların ürettiği ürünleri kullanıyoruz. Onları da müşterilerle bir araya getiriyoruz, bizim 
müşteri kitlemizi de onlara sunuyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle yepyeni finan-
sal teknolojilerin gelişeceği ve muhtemelen katılım bankalarının da bu fintek firmalarıyla 
daha yakın çalışacağı bir ortama doğru gidiyoruz.
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OSMAN AKYÜZ:
Teşekkür ediyoruz. Özgür Bey, bu bizim ekosistemde, katılım finans ekosisteminde yeni bir kavram 
hayatımıza girdi, tekafül. Türkçeleştirirsek, kooperatif sigortacılığı. O konuda neler söylersiniz, Türki-
ye’de o zemin müsait mi, sizin ilginiz var mı, sektör olarak o konuya şirket olarak ilginiz var mı? Orada 
o konuyla ilgili bir şeyler söyler misiniz?

ÖZGÜR OBALI:
Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’deki şu anda kayıt altında olan en önemli kurumsal yatırımcı 
profilini oluşturuyor.  Girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelmek istiyoruz. Hem regülasyon bizi 
buraya itiyor, hem de bu alana yatırım yapmak için hevesliyiz. Nedeni de, özellikle ifade ettiğim gibi 
insanların bize olan teveccühlerinin altyapısını doldurmak ve alternatif yatırım araçları oluşturmak. 

Tekafül konusuna gelecek olursak, kelime anlamıyla dayanışma anlamına geldiğini görmekteyiz. Bu 
dünya bizim bakış açımızda, en adil sigortacılık yapılarından bir tanesi konumunda. Bu sistem koope-
ratif sigortacılığına benzese de, ayrışan tarafları da var. Dünyada büyüyebilmek için İslami ürünlerin 
aslında sadece Müslümanlara yönelik olmadığını insanlara anlatmamız lazım. Kooperatif sigortacı-
lığının en başarılı örneklerinden birini Kanada’da görüyoruz. Dolayısıyla tegafül sigortacılığı ciddi 
potansiyele sahip bir ürün, biz de 3 yıl önce gerçekten ciddi bir hevesle girdiğimiz bu tarafta ciddi bir 
büyüme potansiyeli ve dağıtım kanallarımızla iş birliği olanakları gördük. Bu sürecin adil olmasından 
da kaynaklı olarak, faiz konusunda hassas olmayan tarafın da bu ürünü tercih ettiğini görüyoruz.

Tekafül sigortacılığını konvansiyonel modelden ayıran en önemli nokta; bir paylaşım mekanizma-
sıyla kalan fazlanın adil bir şekilde prim ödeyenlere kar payı olarak geri dağıtılması esasına daya-
nıyor. 

OSMAN AKYÜZ:
Biz teşekkür ediyoruz. Tayfun Bey son olarak size geldik tekrar. Faizler yükseliyor piyasada, portföy yö-
netim şirketlerinin işi çok kolay olmayacak. Bu dönemdeki stratejiniz neler olacak, nasıl bir stratejiyle 
bu dönemi geçiriyorsunuz? 

TAYFUN ÖZKAN:
Bankalar mevduat oranlarının %12 olduğu ortamda %15 kazandırmak ile faizlerin %24 olduğu ortamda 
%27 faiz kazandırmanın aynı şey olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu zaman yatırımcılar bankalara 
ve mevduata doğru yönelmeye başlıyor. 

Katılım finans esaslı sektör, yatırım fonlarına daha doymadığı için biz büyüme fazımıza devam ediyoruz. 
Özel fonlar ve bireysel portföy yönetimi seçeneklerimiz arasında geliyor. Yatırımcılarımızın tamamen bize 
emanet etmiş olduğu bir miktar varlığı da, kendileriyle çizdiğimiz anlaşma çerçevesinde yönetiyoruz.

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişmesinin önündeki engel, kurumsal yatırımcı sayısının düşük 
olmasıdır. Emeklilik sisteminin gelmesiyle birlikte, sermaye piyasalarının büyüklüğü ikiye katlandı. 
Dolayısıyla ciddi bir kurumsal yatırımcı oluştu. Kurumsal yatırımcı olarak sermaye piyasalarına çeke-
bileceğimiz, elinde çok ciddi nakit varlığı olan sendikalar, vakıflar ve dernekler olduğunu düşünüyorum. 
Kurumsal yatırımcıların finansal varlıklarının ağırlıkla mevduatta olduğu biliniyor. Bu yatırımcıların ser-
maye piyasalarına yönlendirilmesi gerekiyor.
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Bir diğer örnek ise sigorta şirketleridir. Sigorta şirketlerinin ana gelir kaynağı teknik kâr değil, mali kârdır. 
Sektöre baktığınız zaman da pek çoğu teknik anlamda zarar eder, mali kârlarla, yani toplanan paraların 
üzerinden para kazanmakla şirket kâra geçtiğini görüyoruz.

OSMAN AKYÜZ:
Burada bir düzeltme yapayım da, elementer herhalde kastettiğiniz.

TAYFUN ÖZKAN:
Elementer tabi tabi, bireysel portföy, bireysel emeklilik değil, elementer taraf. Sigorta şirketlerinin biraz 
daha profesyonel olmasını bekliyoruz, ancak orada da mevduata yöneldiklerini görüyoruz. Sigorta şirketle-
rinin sermaye yeterlik oranını düzenleyen mevzuata göre, mevduat veya kamu kira sertifikası alınması du-
rumunda sermaye yeterlik oranı %5 iken, yatırım fonuna yatırım yapılması durumunda %20’dir. Profesyonel 
bir yaklaşımla yatırım fonlarının tercih edilmesi durumu, mevzuat ile cezalandırılıyor.

Sermaye piyasaları ile para piyasaları arasındaki vergisel dezavantajları giderecek adımları atmamız gerek-
tiğini düşünüyorum. Yakın zamandaki geçici düzenlemeyle, mevduat faizleri veya bankacılık gelirinden elde 
edilen stopaj %15’ten %5’e düşürülürken, sermaye piyasasındaki vergi yükü aynı bırakıldı. Veya vatandaşlık 
kanununda, yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesine ilişkin kanunda değişiklik yapılarak, 3 milyon dolar 
olan mevduat rakamı 500 bin dolara düşürüldü. Bunun yanında 1,5 milyon dolar olan girişim sermayesi ve 
gayrimenkul yatırım fonu rakamı da 500 bin dolara düşürüldü. Biri 3 milyondan 500’e düşerken, diğeri 1,5 
milyondan 500’e düştü. Şu anda mevduata yatırım yaparak vatandaşlık almak daha avantajlı konuma 
geldi. Düzenleme öncesinde, gayrimenkul yatırım fonuna 1,5 milyon dolar yatırım yaparsanız vatandaşlık 
alabilirsiniz diyorduk. Mevduat için 3 milyon dolara ihtiyacınız var diyorduk. Şimdi bunu diyemiyoruz.
Sermaye piyasalarını desteklemek için kongreler çok önemli. 2012’den bu yana şunu da söylemek lazım. 
Gerek SPK olsun, gerek hazine müsteşarlığının eski mali işler koordinasyon dairesi olsun, son derece ya-
pıcı adımlar attı. 2012’den bugüne sermaye piyasalarını desteklemek adına altyapı ve mevzuat alanında çok 
ciddi çalışmalar yapıldı. İngiltere’den daha ileri bir yatırım fonları mevzuatımız olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü İngiltere o AB direktiflerini yasalaştırmadı. Türkiye, AB üyesi olmamasına karşın AB uyum sürecin-
de yasal düzenlemelerini AB ile uyumlu hale getirmeyi başardı.

OSMAN AKYÜZ:
Tayfun Bey teşekkür ediyoruz. Evet, faizsiz finansı konuştuk. Bu kadar kısa sürede ancak bu kadar konuşa-
bildik. Muhtemelen sorularınız vardır, şimdi sorularınızı almak isterim.

SORU:
Tüm panel katılımcılarına ortak bir soru soracağım. Alacak ıskontosu alanında, İslami finans, İslami ban-
kacılık kurallarına uygun bir ürün geliştirme hakkında bir ilerleme, bu yönde çalışılan ya da çalıştığı yurtdı-
şında tespit edilmiş, uygulaması Türkiye’de planlanan bir araç, sermaye piyasaları aracı olabilir, bankacılık 
ürünü olabilir, bu konuda bir bilginiz varsa paylaşabilir misiniz?

OSMAN AKYÜZ:
Evet arkadaşlar, alacak ıskontosu. 

TAYFUN ÖZKAN:
Şöyle bir şey var, hatta bir fintek firmasının yaptığı bir şey. Alacaklara istinaden sukuk çıkartabilir. Murabaha suku-
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ğu diyoruz buna. Bu finansal enstrümanı satın alan bir yatırımcı vade sonuna kadar elinde tutmak zorundadır. Ya-
kın zamanda bir tarımsal finansman şirketiyle böyle bir ürün çıkarmayı düşünüyoruz. O kendisi VDMK tarafında 
yaptı, benzer şeyi murabaha ile de yapabiliriz. Bildiğim kadarıyla, Katılım Bankaları Birliği içerisinde de çalışmaları 
devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam, yakın zamanda Turkcell katılım esaslı bir tüketici finansman şirketi kurdu.

OSMAN AKYÜZ:
Tüketici finansman şirketi doğru.

TAYFUN ÖZKAN:
Aynen. Katılım bankaların yapmış olduğu işlemlerin %80-90’ı murabaha işlemi. Ancak, bu enstrümana kar-
şı dikkatli olunması gerekiyor. Bu ürünün ikinci el piyasada el değiştirmemesi lazım.

OSMAN AKYÜZ:
Evet teşekkür ediyoruz. Farklı bir sorusu olan.

ÖMER EMEÇ:
Şimdi biliyorsunuz altı mal hadisi var. Parayı parayla, buğdayı buğdayla. O hadisten hareketle aslında alaca-
ğın ıskonto edilmesini direk kendi üzerinden yapmak, şu anda onunla ilgili ulemanın olumlu bir bakışı bu-
lunmuyor. Ama Tayfun Bey’in bahsettiği gibi araya metalar koyarak veya seküritize edilerek nasıl yapılabilir, 
çünkü finansman tarafında böyle bir ihtiyaç söz konusu ama şerri tarafta da böyle bir çekince söz konusu. 
Bu finansal ihtiyaçla ilgili üzerinde daha detaylı çalışmak gerekiyor.

OSMAN AKYÜZ:
Ömer Bey, bildiğim kadarıyla alacak satışı mümkün değil. Yalın olarak alacak satışını iskonto ederek satmak 
mümkün değil, o konunda izin yok. 

SORU:
İsmim Hulusi Altayoğlu. Kredi kefalet kooperatiflerini tekafül sistemi gibi, yine katılım bankacılığında bili-
yorsunuz kredi kefalet kooperatifi hep Halk Bankası üzerinden çalışıyor ama bu faizsiz sistemi ortak olamı-
yorsunuz. Halkın da tabi buna karşı duyarlılığı var. Buna karşı bir uyarlama çalışması olacak mı?

OSMAN AKYÜZ:
Şimdi bildiğim kadarıyla kredi garanti fonuyla katılım bankaları da çalışıyor. Normal ticari bankalarımızın 
yaptığı aracılık hizmetini katılım bankalarımız da yapıyor, kredi garanti fonu garantisi kapsamında. Biz ama 
orada kendi usullerimize göre yine finansman sağlıyoruz. Müşterimizin ihtiyaç duyduğu herhangi bir malı 
peşin alıp veresiye satıyoruz. İhraç ediyorsa alıp ihracına sebep oluyoruz. Orada kredi garanti fonu sistemine 
katılım bankaları da dahil, o sistemin içindeler ve mekanizma çalışıyor. Evet, başka, buyurun efendim.

SORU:
İsmim Sami Poyraz. Öncelikle Osman Bey ve değerli panelistlere teşekkür ediyorum, yaptıkları payla-
şımlardan dolayı. Global piyasalardaki İslami finans enstrümanlarının kullanım oranlarına baktığımız 
zaman, geçtiğimiz 8-10 yıl içerisinde daha çok konvansiyonel enstrümanlara benzeyen İslami finans 
araçlarının kullanımının arttığı görülüyor. Yani murabaha ve teverruk  işlemlerinin arttığı gözüküyor. 
Öyle ki örneğin mesela Malezya’da artık palm oil yeterli değil, artık Londra’ya gidip orada işlemleri 
yapıyorlar.
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Bu noktada risk paylaşımı noktasından baktığımız zaman, İslami finansın aslında temellerini risk pay-
laşımına dayalı mudaraba veya müşaraka tarzı enstrümanların altında yatan araçlar yer alıyor. Bunun-
la ilgili olarak gerek Katılım Bankaları Birliğinin gerekse Albaraka Türk’ün yaptığı ne gibi çalışmalar 
var, bunlarla ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.

OSMAN AKYÜZ:
Evet, ben müsaade ederseniz bilgi vereyim. Biliyorsunuz biz halktan kâr ve zarar esasına göre kaynak toplu-
yoruz. Yani halkla yaptığımız ortaklık, mudaraba ortaklığı. Halk tasarrufunu koyuyor, banka emeğini koruyor, 
bu ortaklık kaynak tedarikinde bir ortaklık. İş yapma tarafına gelince de orada işte murabaha dediğimiz 
peşin alıp veresiye satma veya iş sahibiyle, teşebbüs sahibiyle ortaklık kurma, ortaklık yapma. Tabi biz bunu 
yapmayı denedik, hâlâ daha deniyoruz. Yüksek enflasyon, çok süratli ekonomik dalgalanmalar, hızlı dal-
galanmalar hesapları şaşırtıyor. Dolayısıyla uzun vadeli kaynak da yok sektörde. Bizim sektörde de banka 
sistemi gibi topladığımız fonların ortalama vadesi 45 gün. Dolayısıyla 45 günde hangi ortaklığı nasıl yapa-
caksınız, öyle bir sorunumuz var. Eğer enflasyon hakikaten çok böyle makul seviyelere indirilebilirse, uzun 
vadeli finans imkanlarımız oluşursa, tabi onu denememiz lazım. Bizim esas üzerinde durduğumuz, bu fikri 
dayandırdığımız mekanizma da o. O bizim Türkiye’de yapamadığımız ama yapmak istediğimiz, gündemi-
mizden çıkmış olmayan bir konu. Denemelerimiz var, hatta bazı bankalarımız o işe sermaye tahsis ediyor, bu 
girişimleri bazı projeleri kâr zarar esasına göre, mudaraba esasına göre, müşaraka esasına göre yapıyorlar. 
Dediğiniz gibi sadece bizim değil, dünyada da faizsiz finansal kuruluşların bu konuda bir noksanlığı var, onu 
inşallah uzun vadede tamamlayacağız. Şunu söylemek istiyorum; isterseniz toparlayalım, bitirelim. Bugün 
burada faizsiz finans sistemini, katılım finansı konuştuk. Bu bir ekosistem, bütün müesseseleriyle biz buna 
hayat vermeye çalışıyoruz. Türkiye’de 30 küsur yıllık bir geçmişimiz var. Türk ekonomisine daha ciddi katkı-
lar sunma gayretindeyiz. Sermaye piyasasının da Türkiye’de çok gelişemediği, dolayısıyla biz de bu sahada 
ciddi bir oyuncu olma gayretimiz var, müesseselerimizle, emeklilik şirketlerimizle, aracı kurumlarımızla, 
portföy yönetim şirketlerimizle. Sermaye piyasasına bizim daha çok ağırlık veriyor olmamız lazım. Bizim 
çalışma prensiplerimize çok daha uygun ortaklık zemini. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda daha 
iyi yerlere bu işi taşıyacağız. Halkın desteği olduktan sonra, siyasi iktidarın yardımı olduktan sonra bunu 
büyütmek durumundayız. Büyüttüğümüzde ne olacak; ekonominin finansmanında daha uzun vadeli, daha 
kaliteli, daha uygun maliyetli finans imkânı oluşturacağız. Biz diğer finansal modellerin rakibi değiliz, on-
ların tamamlayıcısıyız, öyle görüyoruz. Türkiye büyük bir ülke, hakikaten finansmana bizim ihtiyacımız var, 
kaliteli finansmana Türkiye’nin kalkınması için gerçekten ihtiyacı var. Hem yurtdışından hem yurtiçinden 
kaynaklarımızı kalkınmanın finansmanına yöneltmemiz lazım, bunu da sürekli yapabiliyor olmamız lazım. 
Teşekkür ediyoruz.
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PROF. DR. CEM KILIÇ:
Bugün bireysel emeklilik sistemi özelinde emeklilik konusunu ele alacağız. Sektörün önde gelen 
firmalarının genel müdürleriyle bir aradayız. Benim uzmanlık alanım sosyal güvenlik ve sosyal si-
gortacılık alanıyla ilgili. Aslında birbirine tezatmış gibi duruyor ama, birbirini çok da tamamlayan 
iki alan olduğunu düşünüyorum. 5510 sayılı kanun 2007’de yürürlüğe girdiği andan itibaren, sosyal 
sigortacılık sisteminin yavaş yavaş aşağı doğru gideceğini, özel sigortacılığın yükseleceği görüşüne 
karar verdim.

Bunun düşünmemdeki en önemli sebep, aylık bağlama oranının yıllar itibarıyla aşağı doğru gitmesi 
oldu. 2000 öncesi dönemde bu oran %70-76 civarındayken, 2000-2008 yılları arasında %60’a, 2008 
sonrasında ise %50’ye kadar indi. Bu demek oluyor ki, daha fazla kişi emekli olmak için daha fazla 
süre beklemeye başladı. Türkiye’de mevcut sistemde, çalışan emeklinin maaşının düştüğü nadir 
ülkelerden biriyiz. Aylık bağlama oranını yükseltme bağlamında bir türlü başarılı olamadık. Neyse 
ki, özel sigortacılık bağlamında inandığım bireysel emeklilik sisteminin bu boşluğu dolduracağını 
düşünüyorum.

Sayın Taylan Türkölmez’den başlayalım. Kendisine şu temel soruyu sorayım; Türkiye’nin bugün iti-
bariyle bireysel emeklilik sistemine ihtiyacı var mı, özellikle sağlık refah dönüşümü içerisinde ne 
şekilde değerlendirirsiniz? 

PANEL 10: BİREYSEL EMEKLİLİK TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE 
NASIL DAHA FAZLA HİZMET EDER?

SPONSORLUĞUNDA

13 Kasım 2018
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TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Türkiye’ye topluma sorduğumuzda, genellikle sosyal refah açısından hayatlarından memnun oldukları 
yanıtını almaktayız.  Bazı segmentlere yönelik olarak tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık si-
gortası yoluyla, bunun çeperinin genişletildiğini de görmekteyiz.

Bugün Türk toplumuna baktığımızda, beklenen ömrün artarak 80’li yaşlara geldiğini görüyoruz. Öm-
rün bu kadar uzamasındaki en önemli etkilerden biri refahın artmış olması ve sağlık hizmetlerinde 
yaptığımız gelişmelerdir.

Neden bireysel emekliliğe ihtiyacımız var diye baktığımızda, TÜİK’in yayınlamış olduğu bir rapordan 
iki veriyi paylaşmak istiyorum. Bu rapora göre, Türkiye’nin 81 milyon olan nüfusunun 2070 yılında 107 
milyona ulaşacağı öngörülüyor. Buraya kadarı diğer ülkelerle benzer şekilde ilerliyor, daha önemlisi 
ise ortanca yaştaki artış. 2018 yılı itibarıyla ortanca yaş 32 iken, 2040 yılında 38’e daha sonra 2070 yı-
lında ise 43’e ulaşmış olacak. Bunun yanında 65 yaş üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranı şu anda 
%8,5 iken, aynı yıllarda sırasıyla %16 ve %23’e ulaşacak.

Niye 2070 verilerini verdiğimi de cümlenin sonunda bağlayacağım. Şu anda 15-24 yaş nüfusumuzun 
toplam nüfusa oranı %16 ve bununla genç nüfusumuz olduğu için övünüyoruz. 2040 yılında bu oran 
%13’e gerilerken 2070’te %12’ye inmiş olacak. Önümüzdeki 50 yıllık dönemde genç nüfusun azaldığı,  
yaşlı nüfusun arttığı, beklenen ömrün de uzadığı bir dönemden bahsediyor olacağız.

Burada farklı bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. 2014 yılında tek kişilik hane halkı oranı %13,4 
iken şu anda %16’lara yükselmiş durumda. Bir taraftan toplumun yaşam şekli de değişiyor, yani es-
kiye göre daha fazla kişi tek başına yaşamayı tercih ediyor. Ve son olarak söylemek isterim ki, şu 
anda Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında yapılmış hayat tabloları diyor ki, erkekler 75 yaşına kadar, 
kadınlar da 81 yaşına kadar yaşayacak. Eğer 65 yaşına gelirseniz Türkiye’de, erkekseniz 16 yıl, eğer 
şanslı kadınlardansanız 19 yıl daha yaşayacaksınız. 

Sosyal güvenlik sisteminin azalan trendi ve onun bireysel emeklilikle doldurulması gerektiği daha 
da önem kazanacak. Bugün bile ihtiyaç ortadayken, ileride daha da yaşlanacak olan toplumun, 60 yıl-
dan sonra yaklaşık 20 yıl daha yaşamasını taşıyacak bir yapının kurulması gerekiyor. Refah döngüsünü 
devam ettirebilmemiz için tek olması gereken şeyin bu hesap bazlı bireysel bazlı emeklilik sistemleri 
olduğu çok aşikâr. 

Bugün OECD ülkelerinin toplam bireysel emeklilik varlıkları 45 trilyon dolara ulaşmış durumda ki, 
bunun yaklaşık 30 trilyon doları da bireysel emeklilik fonlarında birikmiş ve onlar bugün bir refah 
yaşıyorlarsa, o refah 1900’lü yıllarda başlattıkları bu bireysel emeklilik sistemleriyle sağlamışlar. 
50 yıl sonra rahat etmek istiyorsak, böyle bir fon biriktirmek istiyorsak, bugün bu reformu yaratmamız 
gerektiğini düşünüyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Teşekkür ediyorum. Benim için de açıklayıcı oldu. Bizim düşüncemiz, hep finansal sürdürülebilirlik, SGK’nın 
gelir gider dengesi, aktüeryal denge üzerinedir. Bugün artık 65 yaşındaki bireyler yaşlı nüfusa dahil olarak 
görülmüyor, 10 yıl sonra bu rakamın 70 üstüne daha sonra da 80’e çıkacağını göreceğiz. Bu durumda çalış-
madan emekli olarak geçirilen süreler ciddi şekilde artmış olacak. Böyle bir yapıda, finansman yükünü bir 
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şekilde kamudan alarak özel sektöre devretmek akılcı geliyor bana. Bu görüşüm fazlasıyla liberal olarak 
değerlendiriliyor. Burak Ali Göçer’e dönerek, uygulama süreci hakkında bilgi almak istiyorum.

BURAK ALİ GÖÇER:
İnsanların geleceğini düşünerek bugünden biriktirmeye başlaması için mevcut bireysel emeklilik sistemini 
biçilmiş kaftan olarak görüyorum. 2003 yılından itibaren teşviklerle çalışan sistem kendini kanıtladı. Bu 
sistemde devlet kendi payına düşeni %25 devlet katkısıyla, vergi teşvikleriyle yerine getiriyor.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Devletin bu bağlamda çok ciddi bir teşviki var.

BURAK ALİ GÖÇER:
Devlet politikaları, özel bireysel emeklilik sisteminin cazibesini destekliyor. Bu sistemin üç tane sacayağı 
olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan ilki, katılımcının her ay ne kadar biriktirdiği, yani katkı payı olarak 
adlandırdığımız tutar. Bu katkı payı emeklilik dönemdeki ihtiyaçları karşılayacak düzeyde ayarlanmalı. 
İkincisi, katılımcının sistemde kalma süresi olarak ifade edilebilir. Sisteme ne kadar genç yaşta dahil olu-
nursa, Türkiye’nin tasarruf açığının kapatılması için o denli yol kat etmiş olacağız. Onun için şimdi konuları-
mızdan biri 18 yaş altı vatandaşları da bu sisteme katmak. Üçüncüsü ise, işin getiri kısmıyla ilişkili. Para 
biriktirme sistemiyle başlayan süreç, bir yatırım sistemine dönüşüyor. O yatırım tutarı seviyesine geldiğimiz-
de de bu fonların yönetiliyor olması gerekiyor. Bireysel emeklilik sisteminin finansal piyasalar ve sermaye 
piyasalarıyla ilgili olarak okuryazarlığı geliştirmeye katkısı olduğunu düşünüyorum. Getirinin önemini şöyle 
ifade edebilirim. Toplam birikiminizin 2/3’ünün getiriden geldiğini görmekteyiz. Fon dağılımını değiştirmek 
için yılda 6 tane hak bulunuyor ve faydalananların oranın %5 civarında olduğunu tahmin ediyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Evet ben de onu sormak istiyorum. Bireysel emeklilik sistemine dahil oldum ancak fon dağılımıyla hiç ilgi-
lenmiyorum. Tamamen size teslim etmiş durumdayım.

BURAK ALİ GÖÇER:
Evet, maalesef sistem biraz kumbara gibi kullanılıyor ama bu işin getirisi gerçekten çok kıymetli. Fon tuta-
rının 2/3’ü oradan geliyor. Bizim amacımız bunu tabana yaymak. Türkiye’de müşteri yönetimi yapmak üzere, 
dijital dünyaya yatırım yapan sektörlerin başında sigorta ve emeklik şirketleri geliyor. Çok sayıda platform-
dan müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz, robo-danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Süreçlerimizin tamamını diji-
tal bir hale çevirmeye gayret ediyoruz. Bugün bir imzayla bireysel emeklilik satın alınabiliyor. Birçok hasar 
tarafında hiç kağıt kullanmadan hizmet alınabiliyor. Bu yönüyle sigortacılık sektörü ülkemizde dijital alana 
yatırım yapan bir sektör. Devletin katkıları, teşvikleri, vergi avantajları bize iletişim tarafını geliştirme 
imkânı sağlıyor. Fon yönetimi tarafında portföy yönetim şirketleriyle işbirliği yaparak fonları büyütmeye ça-
lışıyoruz. Emeklilik sektörünü Türkiye’de sermaye piyasalarının büyümesi için önemli bir fırsat olarak 
görüyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Türkiye Sigortalar Birliği’nin düzenlediği bir panelde dikkat çektiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. 
Türkiye’de yurtiçi tasarrufların milli gelire oranının hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz. OECD ülkelerinin 
yarısı bile değil. Bireysel emeklilik sisteminin yurtiçi tasarrufları artırmada çok önemli bir işlevi olduğunu 
düşünüyorum.
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TAYLAN TÜRKÖLMEZ: 
Şu anda bebek adımlarını bile konuşmuyor olduğumuzu, ciddi reformlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünü-
yorum. Robo-danışmanlık çok önemli bir açılım. Bunun yanında mobil uygulamamıza tahsilat kısmını 
eklediğimizde, çok sayıda müşterimizin o kanaldan katkı payı ödemesi yaptığını gördük. Türkiye’de hem 
instagram hem de facebookta penetrasyon oranı hayli yüksek, sırasıyla %40 ve %60 civarında olduğunu 
söyleyebilirim. Bireysel emeklilik şirketleri olarak dijital yöntemlerle müşterilerimize ulaştığımız ölçüde, 
karşılık bulacağımızı düşünüyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Tevfik Bey’e sorumu yöneltmek istiyorum. Bireysel 
Evet Tevfik Bey, size de son olarak sorayım, gerçi son değil bir tur daha devam ederiz ama belki tamamlayıcı 
olarak söz verelim. Burak Bey bir anlamda topu size attı, portföy şirketleriyle dedi. Peki siz nasıl topluyor-
sunuz, yani bireysel emeklilik için bu parayı, emeklilik şirketleri parayı nasıl topluyor, bu konuda siz bize bilgi 
verin. 

TEVFİK ERASLAN:
Türkiye’de yeni büyüme serisiyle birlikte tasarruf oranının %25’e çıktığını gördük. Diğer yan-
dan Türkiye’nin her yıl yaptığı yatırımların toplamı yüzde 30. Yani bizim tasarruflarla yatırım-
larımızın arasında yüzde 5’lik açığımız var. Bu açığı kapatmadığımız sürece, her yıl başka 
ulusların yaptıkları tasarrufu ülkeye almak durumundayız. Dolayısıyla, bireysel emeklilik sis-
temi ve otomatik katılım sistemi bu açığı kapatmak için elzem.
Bireysel emeklilikte 7 milyona yaklaşan bir sayımız var. Otomatik katılım sisteminde 5 milyona 
henüz ulaştık. Bu rakamların bütün çalışan nüfusu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ge-
rekiyor. Bu sistemde işin zor tarafını emeklilik şirketleri yapıyorlar, onlar sahada ülkenin dört 
bir yanında sistemi tanıtıyor ve katılımcı edinmek üzere çalışıyorlar. Portföy yönetim şirketleri 
olarak işimiz ise, emeklilik şirketlerine kendimizi tanıtarak bu işi en iyi bizim yapabileceğimizi 
söylemek oluyor. Uygun bir zemin bulabilirsek emeklilik şirketleri ile çalışmaya başlıyoruz.

Çalışmaya başladığımızda bu fonları nerede değerlendirdiğimiz de oldukça önemli. Çünkü 
ülkemizin kaynağa ihtiyacı var. Kamudan pek çok temsilcinin açıklamalarında, sadece ban-
kacılık sistemi ile ülke ekonomisinin finanse edilmesindeki zorluğun ifade edildiğini duy-
maktayım. Bu nedenle, sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine yönelik olarak da birçok 
tedbirin alınması gerektiğini de duyuyorum. Sermaye piyasaları tarafına baktığımızda, en 
büyük açığın kaynak açığı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz ülkede tasarrufları önümüz-
deki dönemde artırabilmeliyiz, artırdığımız tasarrufları da bir şekilde sermaye piyasa-
larına getirebilmeliyiz. Bu işin en sistematik yolunun bireysel emeklilik sistemi olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla, sistemi yaygınlaştırdığımız ölçüde buradan gelecek kaynağın eko-
nominin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum. 
Bireysel emeklilik şirketleri tarafından kaynaklar toplanıyor. Aslına baktığımızda topladığımız 
kaynakları da ortak bir havuzda değerlendirmiyoruz. Bireysel emeklilik getirilerinden mem-
nun olmayanların olduğunu da duyuyoruz. Bireysel emeklilik sisteminin tek bir üründen oluş-
madığını görüyoruz. Çok sayıda ürün arasından hangilerini tercih ettiğiniz, hangi ekonomik 
konjonktürde hangi fona yatırım yaptığınız getirinizi önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye için 
sıkıntılı bir yıl olan 2018’de bile getirisi %34 olan bir emeklilik fonu türü var, diğer yandan eksi 
%16 getirisi olan fon da var.
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PROF. DR. CEM KILIÇ:
Vatandaşlarımız fonları nasıl ayırt edecek, bunu nasıl çözeceğiz, işte burası önemli.

TEVFİK ERASLAN:
Burası önemli. Fon türünün seçimi bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Burada katılımcıla-
rın da çaba göstermesi gerekiyor. Katılımcı olarak hem getirimizin iyi olmasını istiyor, hem de 
bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Bunun için bireysel emeklilik şirketlerinin sunduğu fonları alıp 
incelemesi, fonların nerelere yatırım yaptığına bakması gerekiyor. Diğer taraftan, bütün emeklilik 
şirketlerimizin robo-danışmanlık alanında çalıştığını da biliyoruz. Fon tercihi konusunda karar 
vermekte zorlanan bireylere, emeklilik şirketleri önümüzdeki dönemde daha fazla yardım 
edebilir hale gelecek. Burada katılımcı da istekli olmalı, hepimize görev düşüyor.

Emeklilik fonlarında biriken paraları nerede değerlendirdiğimiz konusuna gelince, geçmiş dönem-
lerde en yüksek ağırlığın devlet borçlanma senetleri olduğunu görüyorduk. Zamanla resim değiş-
meye başladı, son dönemde devlet borçlanma senetlerinin ağırlığı %31’e geriledi. Bunun yanın-
da bankalarda mevduat olarak değerlendirdiğimiz kaynak toplam paranın %13’ü civarında. Özel 
sektör borçlanma araçlarında ve eurobondlarda bu oran %12. Türkiye’deki şirketlerin halka açık 
kısmının büyüklüğü 302 milyar TL. Bu büyüklüğün %11’ini emeklilik yatırım fonları oluşturu-
yor. Bu da toplamda halka açık şirketlerin %3’ü yapıyor. Yani 10 milyar TL’lik biz kaynağı buradaki 
şirketlere yönlendirmiş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde, emeklilik fonlarının hem gayrimenkul 
sektörüne, hem başlangıç aşamasındaki şirketlere hem de altyapıya kaynak aktarılması kamu 
tarafından da talep ediliyor. Bu amaçla da ülkemizde mesela çok sayıda gayrimenkul fonu kuruldu, 
gayrimenkul fonlarının toplam büyüklüğü 2,6 milyar TL’ye geldi. Girişim sermayesi fonları kurul-
du, onların büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL’ye doğru gidiyor. Buralardaki bu fonların olabilmesi, 
ancak bireysel emeklilik sayesinde oldu. Bu yönüyle baktığımızda, bireysel emeklilik sistemini 
sermaye piyasaları için kilit yerlerden bir tanesi olarak görüyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Otomatik katılım sistemi, emeklilik yatırım fonlarının hızlı gelişmesine yardımı olabilir mi? Bu 
konuda beklentilerinizi öğrenmek istiyorum.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Tevfik Bey’in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Müşterilerin fon performanslarıyla ve fon 
tercihleriyle ilgili ne yapması gerektiği gibi ciddi bir sorusunun hala olduğunu düşünüyorum. Bu 
nedenle bizler fon yerine, fon sepetleri sunmaya başladık. Risk tercihlerine göre fon karmaları 
söz konusu. Yani artık 34 getiren fonla eksi 16 getiren fon aynı karmada, bu sayede belli bir denge 
sağlayabiliyoruz. Bunun yanında, şirketler varlık büyüklüğü belli bir seviyeyi aşan müşterilere özel 
hizmet sunmak üzere, özel müşteri danışmanları atıyor. Çünkü emeklilik planlaması yapma çok 
ciddi bir iş. Bugün baktığınızda birçok ülkede artık birincil sosyal güvenlik planının yetmediği 
noktada, her ülke ileriye dönük otomatik katılım gibi ikinci emeklilik planlarıyla tamamlayıcı 
bir sistem kuruyor. Ancak, tüm dünyada işveren katkısına dayalı olarak kurulan sistem, Tür-
kiye’de çalışan ücretinden yapılan bir kesintiyle yürütülmeye çalışılıyor. Bu nedenle istediğimiz 
süreklilik oranlarına ulaşılamadı. Türkiye’de otomatik katılımı sahiplenmek üzere çalışmalıyız. 
Bunun için toplumun tüm paydaşlarını bir araya getirerek uzlaşmacı bir yaklaşımla bir ortak 
paydada buluşmalıyız.
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PROF. DR. CEM KILIÇ:
Diğer ülke örneklerini bir parça biliyorum. Burada işveren katkısını görüyoruz. Türkiye uygulaması sanırım 
işveren katkısının olmamasıyla tek örnek. Bunun yanında, işverenler açısından sosyal sigorta prim yükleri 
uzun zamandır tartışılan bir konudur ve yüksek bulunur. Bir masa etrafında bir araya gelebiliriz. Kıdem 
tazminatı konusuna girmeden halledelim tabi.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Yok, oraya girmeden de halledebiliriz.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Türkiye’de sosyal sigorta prim yükü %32,5 düzeyinde, geçmişte bu oran %37,5 idi. Yapılan bu 5 puan-
lık indirimden, sigorta prim borcu bulunmayan her işletme yararlanabiliyor. 2 puan daha indirilirse 
ne olacağını ölçmek üzere bir çalışma yaptım ve bu indirimin aktüeryal dengede çok ciddi bir bozulma 
yaratmayacağı sonuna ulaştım. Bunun nedeni SGK’nın gelirlerin giderleri karşılama oranında daha iyi 
bir noktada olmamız. SGK’nın gelirlerinin giderleri karşılama oranı, 15 yıl önce %60-62 civarındayken 
bugün %92’ye çıktı. Sosyal sigorta payında bir düşüş yaşanırsa, bunun işverenin otomatik katılım siste-
mine katkı koymasını sağlayabilir mi göreceğiz.

BURAK ALİ GÖÇER:
Çok güzel olur eğer öyle yapılırsa. Türkiye’de ihtiyacı bugün tam olarak göremiyor olsak da buna ihtiyacı-
mız var. Bu konuyla ilgili geçen gün bir arkadaşımın anlattığı hikâye bence çok çarpıcı. Diyor ki Almanya’da 
sabahın köründe koşarken, bir baktım diyor dükkanlarda artık yaşlı Almanlar çalışıyor diyor. Eskiden işte 
daha çok biliyorsunuz diğer ülkelerden gelenler çalışırdı. Yaşlanan toplumlarda emeklilik döneminde bir 
geçim problemi yaşanıyor. Şimdi gençken emeklilikte nasıl geçinirim diye düşünmüyoruz. Dolayısıyla, belli 
sistemlerin zorunlu olarak devreye girmesi önemli, otomatik katılım bu haliyle harika bir başlangıç oldu-
ğunu düşünüyorum. Otomatik katılımda geliştirmemiz gereken yerler olduğu konusu kesin, işverene çok 
önemli bir rol düşüyor. İşverenin tasarrufa ikna etmesi, emeklilik şirketlerinden daha inandırıcı olabiliyor.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Otomatik katılım süreci hakkında insan kaynakları bölümleri bu işin bürokratik süreçlerinden yakınıyor. 
Onlar da kendilerine bir yük olarak görüyorlar.

BURAK ALİ GÖÇER:
O konuda kısa bir şey söylemek istiyorum. Otomatik katılımın sürecinin tamamı sektördeki bütün şirketler 
tarafından dijitalize edildi. Bir tane imza atıyorsunuz, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ama sanki dışarıdan 
biraz daha yük gibi gözüküyor. 

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Burak Bey’in söylediği Almanya örneğinden bahsetmek istiyorum. 35 OECD ülkesini kapsayan ve 55 yaş 
üzeri emeklilerin ekonomiye verdiği katkıyı ölçen bir endeks olan PwC’nin hazırlamış olduğu Altın Yıllar En-
deksine göre Türkiye, 15 yıl önce 23. sıradayken,  şu anda sonuncu sıraya inmiş durumda. Türkiye’de erken 
emeklilik sonrasında çalışmaya devam etmiyor olmak bizleri sıralamada aşağı itiyor.

TEVFİK ERASLAN:
Ülke olarak Ağustos ve Eylül ayında ciddi finansal sıkıntılar yaşadık. Alım gücümüz dövizin hızla ilerleme-
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siyle birlikte %40 kadar geriledi. Bu kırılganlıkların ardında, büyük oranda yurtdışı borçlanma ve borcun 
ödenebilirliği ile ilgili kaygılar yatıyor. Ülkenin tasarruf oranını yukarıya çekebilirsek ve uzun dönemli kay-
nak yaratabilirsek, kırılganlığımız son derece azalacak diye düşünüyorum.

Diğer yandan, otomatik katılım sistemiyle maaşımızdan %1-2 kaynak ayırmaya geldiğinde itiraz ediyoruz. 
Kıdem tazminatı konusuna geldiğimizde, şirketler bu kaynağı işletme sermayesi olarak kullanmak istiyor. 
Kıdem tazminatı yapısının fonlu olarak dizayn edilmesini, otomatik katılım sisteminde sürdürülebilir yaygın 
bir yapının oluşturulmasını büyük bir aşama olarak görüyorum. Buralarda toplum olarak adım atmamız 
gerekiyor.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Fon sistemiyle ilgili olarak geçmiş dönem uygulamaları, özellikle devletin fon tecrübeleri maalesef vatan-
daşta, halkta olumsuz bir düşünce yaratıyor. Geçmişte toplu konut fonu vs. bir sürü fon yapılanmaları oldu. 
Sıradan bir vatandaş, bu parayı yatıracağım da 10 yıl sonra ne yapacaklar bunlar bu parayı diye soruyor. 
Bireysel emeklilik fonlarının sermaye piyasalarına olan katkısı hakkında ne düşünürsünüz?

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Burada eurobond piyasasında odaklanmak istiyorum. 90 milyarlık bireysel emeklilik fonlarının %10-12’si 
döviz cinsinden fonlarda bulunuyor. Fon sepeti uygulamalarına devam edersek, iç borçlanmanın yanında dış 
borçlanma araçları yoluyla ülkemize döviz yaratıyoruz. 

TEVFİK ERASLAN:
Bireysel emeklilik fonları sermaye piyasalarının temelini oluşturuyor. Çünkü bireysel emeklilik tanımı 
gereği uzun vadeli kaynak yaratabildiğimiz bir yer. Sermaye piyasaları da tanımı gereği uzun vadeli finans-
manın sağlandığı yer. Dolayısıyla bizim para piyasası fonlarımız, istediğimiz derinliği ve vadeyi sağlamıyor. 
Ama bireysel emeklilik tarafında bunu yapabilmemiz mümkün diye gözüküyor. Uzun vadeli kaynak temin 
ettiğimiz için, ortalama vadesi 10 yıl olan eurobondlara yatırım yapabiliyoruz. 

Diğer taraftan, yine sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından uzun soluklu bir yatırımı gerektiren his-
se senetlerine yatırım yapabiliyoruz. Bütün dünyada baktığımızda, hisse senedi yatırımcılarının çok büyük 
oranda emeklilik fonları olduğunu görüyoruz. Türkiye’de arzu ettiğimiz seviyeye henüz gelemedik, yüzde 11 
düzeyindeyiz. Sektör olarak girişim sermayesi fonlarına ve gayrimenkul fonlarına çok önem veriyoruz. Bu 
fonlar tanımı gereği çok kısa vadeli ürünler değil. Girişim sermayesi yatırımlarında bütün dünyada ortalama 
7-8 yıl vadeyi göze alarak yatırım yapılıyor. Çünkü bir şeyleri başlatıyorsunuz, o başlattığınız şeylerin ekono-
mik olarak büyümesi ve değer yaratması, sonradan sizin oradan çıkışı kârlı bir şekilde yapabilmeniz 7-8 yıl 
demek. Bu yatırımlara kaynağı, emeklilik yatırım fonları dışında bulabilmek mümkün değil. 

Şimdilerde gayrimenkul sektörüyle ilgili sıkıntılarımız var. Büyük çaplı gayrimenkul yatırımlarını bütün dün-
yada yine bu tip fonlar yapabiliyor.  Özellikle çok büyük ofis binaları, çok büyük alışveriş merkezleri, oteller, 
bunların bireylerin tasarruflarıyla yapılabilme olanağı maalesef mümkün değil.

Bu gayrimenkul yatırımlarının, fonlar aracılığıyla finanse edilmesi durumunda, daha sağlıklı ve yüksek kali-
teli olarak elde tutabiliyorsunuz.  Örneğin, Türkiye’de çok büyük ofis binası yatırımları var ama gayrimenkul 
geliştiricilerinin bu ofis binalarını kendilerinin uzun süre finanse ederek yapabilmeleri mümkün değil. Onun 
için geliştiriciler, proje döneminde ofis binalarındaki bağımsız bölümleri satıyorlar. Bu durumda da projenin 
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bütünlüğü sağlanamıyor. Proje bütünlüğünün korunması için gayrimenkul yatırım fonlarına ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum.

BURAK ALİ GÖÇER:
Çok küçük bir şey söyleyeyim. Emeklilik sisteminin genç katılımcılarının hisse senedi gibi uzun vadeli yatı-
rımlara yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. İleri yaşta daha düşük riskli ürünler tercih edilebilir. Sadece 
hisse fonuna yatırılan para sadece %10 düzeyinde ve çok düşük. Riskli görülen bir yatırım ancak, şirketin bir 
parçası oluyorsunuz aslında. İstanbul’un girişimcilik alanında üstün temelleri olduğunu düşünüyorum. San 
Francisco’dan eksik olduğumuz tek şeyin sermaye olduğunu düşünüyorum.

PROF. DR. CEM KILIÇ:
Özellikle girişimcilik boyutunda söylediklerinize tamamen katılıyorum. Bireysel emeklilik sisteminde ilk 
çıktığı günden beri mevzuatta gelişmeler oldu. Taylan Bey’den başlamak istiyorum. Olmasını arzu ettiğiniz 
değişiklikler var mı?

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletmiş olduğumuz görüşler içinde de yer aldığı üzere, daha kağıtsız bir sü-
rece sahip olmayı istiyoruz. Elektronik olarak sisteme dahil olmak üzere talepte bulunan müşterilere 
de kağıtsız bir süreçle bireysel emeklilik sözleşmesinin sağlandığı bir ortam olmalı diye düşünüyorum.

TEVFİK ERASLAN:
Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde sektör son dönemde çok fazla mevzuat değişikliğine de 
maruz kaldı. Türkiye mevzuat riskiyle yaşayan bir ülke de oldu, şirketlerimiz de bu konuda ben fazla yoruldu 
diye düşünüyorum. Çok gerekmedikçe mevzuatı değiştirmemek gerekir diye de düşünüyorum. 

BURAK ALİ GÖÇER:
Daha genç yaşta bu sisteme katılımın teşvik edilmesini diliyorum. Bizim 18 yaş altıyla alakalı çalışmaları-
mız, teklifimiz var. Özellikle gönüllü BES tarafında 18 yaş altı oyuncuların sisteme girmesini sağlamamız 
lazım. Evet, devlet bütçesine bir yük getireceği doğrudur ama bunun orta vadede geri dönüşünün daha 
büyük olacağını düşünüyorum.

SORU:
Bireysel emeklilik ve otomatik katılımla ilgili şunu merak ediyorum. Müşterilerimiz diğer yatırım ürünlerini 
bireysel emeklilik sistemine tercih ediyor. Bununla ilgili olarak bireysel emeklilik sistemine yönelik bir ge-
liştirme olabilir mi?

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Şöyle ki, bireysel emeklilik fonlarının içinde altın fonu seçeneği var. Yatırımcı isterse %100 altın yatırımı 
yapabiliyor. Ancak, bireysel emeklilik tasarrufunun %100 mevduata yatırılmasını sağlayacak bir yapı doğal 
olarak yok. Aslında bizim odaklanmamız gereken yer, uzun vade için bu yatırımın yapılması gerektiği ve kısa 
vade karşılaştırmalarından kaçınılması gerektiği, ben öyle yanıtlayabileceğim bu soruyu.

SORU:
Türkiye’deki sistemde, bireysel emeklilik sistemimizde yatırım fonlarının tercihi tamamıyla yatırımcıya bı-
rakılıyor. Ve finansal okuryazarlık düzeyimizin artırılarak doğru seçimler yapılması gerektiğinden bahse-



sermayepiyasalarikongresi.org.tr190

diyoruz. Sisteme en büyük eleştiriyi yatırımcı tarafında getiri oluyor. İngiltere Amerika gibi veya sermaye 
tasarruf oranları yüzde 50’lere ulaşmış ülkelerde, bireylerin fon dağılımını belirleyen bağımsız finansal 
danışmanlar var. Türkiye’de aslında işin tarafları arasında müşterinin memnuniyeti açısından bence biraz 
böyle bir eksiklik var gibi geliyor, robo advisor’lar harika, dijitalizasyon harika ama istenilen noktaya bizi 
taşımıyormuş gibi geliyor. 

TEVFİK ERASLAN:
Sermaye piyasaları daha gelişmiş toplumlarda vadeye bakış açısı daha farklı. Türkiye’de bireyler, bireysel 
emeklilik sistemini mevduat ve kamu borçlanma araçlarıyla kıyaslıyor. Hizmet tarafında bakarsak, sek-
törün bütün şirketleri segmentasyonu iyi yapıyor ve iyi hizmet vermeye çalışıyor. Kendi şirketimden örnek 
verecek olursam 1,2 milyon BES müşterimiz 1 milyon kadar da OKS müşterimiz var. Şimdi 2.5 milyon kişiye 
çok iyi hizmet veririm, buna göre finansal danışmanlık altyapıları kurarım demek çok zor. Dolaysıyla, dijitale 
yatırım yaparak o yolla finansal danışmanlık yapmamız lazım.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Özellikle Amerika’da finansal planlama işi ciddi bir meslek. Orada bir finansal planlamacının karşısına ge-
çip, ben finansal danışmanlık almak istiyorum diyen insanların sistemdeki ortalama birikimleri de oldukça 
yüksek. Bizde ortalama birikim, 10-15 bin TL arasında seyrediyor.  O nedenle 10-15 bin TL ortalama birikimi 
olan insanların bir finansal planlamacı bulup ondan destek istemeleri için yeterli bir birikim seviyesi değil. 
Bu seviyeyi de bizim biraz daha yukarıya doğru alabiliyor olmamız lazım. Sistem biraz yaşlandıkça buradaki 
ortalama birikimler artacaktır. Birikim arttıkça böyle profesyonel destek isteyen katılımcı sayısı da arta-
caktır diye düşünüyorum. Ama şu andaki düşük birikimlere en uygun ve ekonomik çözüm robo advisory ve 
dijital çözümlermiş gibi geliyor. Bu konuda da tüm şirketlerimizin bir çalışması var.

SORU:
Bireysel emeklilikte en büyük sorunumuz fonların getirisinin zaman zaman eksiye dönmesi. Şimdi siz ma-
sanın öbür tarafından söylüyorsunuz, diyorsunuz ki finansal okuryazarlığınızı geliştirin, doğru fonlara yatı-
rım yapın. Bu biz işimiz gücümüzle mi uğraşacağız, finansal olarak bu yatırımları mı takip edeceğiz? Biz en 
azından asgari getiriler olması lazım diye düşünüyoruz. Bu konuda sizin düşünceniz var mı?

TAYLAN TÜRKÖLMEZ:
Soru için teşekkür ediyorum. Çünkü çok haklı bir talep olduğunu düşünüyorum. Aslında fon sepeti fonları 
buna hizmet ediyor.  Biz diyoruz ki siz karışmayın, yalnızca bize nasıl bir risk tercihinizde olduğunuzu söyle-
yin, biz ona uygun fon karmasını size verelim. Bu yüzde 100 istediğiniz o çözüm değil ama bir nebze de olsa 
çözüm. Bireysel emeklilikle ilgili minimum getiri konusunu tartışıyoruz. Her yıl enflasyon getirisi garantisi 
verilebilmesi için, girdiğiniz günün ertesi gün çıkabileceğiniz bir bireysel emeklilik sisteminden vazgeç-
meniz gerekiyor. Dünyadaki çok uzun vadeli bireysel emeklilik sistemlerinde, sisteme girdikten sonra belli 
bir süre sistemden çıkamazsınız. Biz emeklilik şirketleri olarak 5-10-15-20 yıl bu sistemden çıkılmayacak 
olsaydı, o zaman enflasyon garantisini vererek, riski de alarak gerekli yatırımları yapabilirdik. Bir katılım-
cımız gidip de 6 ay sonra ben çıkıyorum dediğinde, o dönem de kriz dönemine denk geldiğinde enflasyon 
garantisini doğal olarak veremiyoruz. Onun için masanın etrafına oturarak uzlaşmamız gerektiğini düşü-
nüyorum.
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NECMETTİN KAYMAZ:
Bugün yakın zamanda gerçekleşmiş olan ticaret koruma politikalarından bahsedeceğiz. Dünya ticaret or-
ganizasyonunun geleceği hakkında konuşacağız. Dünya Ticaret Örgütünün politikaları belirlenebilir mi ve 
bu ticari savaşların ekonomi üzerinde etkisini ve finansal piyasalar üzerindeki etkisi hakkında konuşacağız. 
Gördüğünüz gibi panelimizde mükemmel konuşmacılarımız var. Kendi deneyimlerini, görüşlerini bizimle 
paylaşacaklar. Çok önemli diplomat yanımızda bulunuyor. Aynı zamanda çok önemli bir akademisyen ka-
tılıyor. Sayın Pınar Hanım katılacak. Kendisi Cenevre’den katılıyor. Aynı zamanda saygıdeğer bir ekonomist 
olan Şant Bey de bizimle birlikte olacak. Gündem o kadar dolu ki neler yaptıklarını anlatmak benim için çok 
zor olacak. Konuşmacılarımızın neler yapmadığını belki söylemek daha kolay olacak. 

Ben izin verirseniz Sayın Bozkurt Aran’la başlamak istiyorum. Sayın Bozkurt Aran şu anda TEPAV’ın yöneti-
cisi konumunda bulunuyor. Çok taraflı ticaret çalışmaları merkezi direktörü olarak çalışıyor. Ankara’da görev 
alıyor. Daha önce Dünya Ticaret Örgütü’nün Türkiye temsilcisi olarak Cenevre’de görev aldı. Aynı zamanda 
emekli büyükelçi Sayın Aran ticaret politikalar üzerine Dünya Ticaret Örgütü’nde çalışmalar yürüttü. Dün-
ya Ticaret Örgütü’nün yasa hazırlığında da çalıştı. Türkiye’nin Pakistan’daki elçisi olarak çalıştıktan sonra 
Paris UNESCO’da çalıştı ve İran’da büyükelçilik görevi aldı. Sayın Pınar Hanım ise bildiğiniz gibi Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı danışmanı. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ça-
lışmakta ve Dünya Ticaret uluslararası ticaret ve tahkim hukuku uygulama ve araştırma merkezi direktörü. 
Sayın Matthew James Byrza çeşitli ticaret firmalarında çalıştı. Aynı zamanda Atlantik Konseyi’nin temsilcisi 
olarak görev alıyor. Jamestown Vakfı’nın bünyesinde Washington’da çalışmalar yürütmekte. 23 yıl boyunca 
Amerika Birleşik Devletleri diplomatı olarak çalışmalarını sürdüren Byrza en son olarak Azerbaycan’da 
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görev aldı. Aynı zamanda Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olarak çalıştı. Beyaz 
Saray’da Avrupa ve dünya politikaları hakkında Dünya Güvenlik Örgütü’nde de çalışmalar yürüttü. Bildiğiniz 
gibi Şant Manukyan İş Yatırım’da müdür olarak çalışıyor. Uluslararası piyasalar hisse senedi ve türev üze-
rine çalışıyor. Yıllarca süren bir deneyime sahip. Kendisi İş Yatırım stratejilerinden sorumlu. Fortune Turkey 
ve Dünya günlük gazetesinde de çalışmalar yürütüyor. Küresel trend pek çok sorunlarla karşımızda. Tabi ki 
her geçen gün bu artmakta. küresel ticari alarmlarına bakıldığı zaman, 2008 yılında yaşanan mali kriz 7 bin 
koruyucu önlem alınmasına neden olmuş ve G20 ülkelerinde alınan bu önlemler sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nin aldığı önlemlerle kısıtlı değil. Çin ve Türkiye 265 ve 165 olmak üzere karşılıklı tedbir almış 
durumda. Ben saygıdeğer panel katılımcılarına sözü vermeden önce bir liderin konuşmasından bir alıntı 
yapmak istiyorum. Piyasaları takip edenler bunun kim olacağını tahmin ederler ama çok ilginçtir kendisi 
8 şeytandan bahsetmişti. Küresel ticari politikalar üzerine odaklanmayı sürdürmeliyiz ve yatırımı da unut-
mamalıyız. Korumacılığa hayır dememiz lazım. Koruyuculuğun sürdürülmesi insanın kendisini karanlık bir 
odaya hapsetmesine benzer. Rüzgâr ve yağmur dışarıda kalsa bile bu karanlık oda aynı zamanda ışığı ve ha-
vayı dışarıda tutacaktır. Kimse ticari bir savaştan sağ çıkamaz. Bu sözler aslında çok komünist bir lidereait. 
Ronald Reagen eğer bugünleri görseydi mezarında ters dönerdi. Bir komünist ülke liderinin kendi ülkesinin 
öngördüğü ilkeleri savunması ve savunmacı önlemleri hor görmesini görmek onu çok şaşırtırdı. Saygıde-
ğer büyükelçime söz vermek istiyorum. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Acaba Çin yeni küreselleşme 
ve serbest ticaretin lideri konumunda mı acaba? Son 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri’nin lider olduğu 
batı bloğu, serbest ticaretin savunucusu oldu. Ancak en son yaşanan gelişmeler ve ticaret ve tarifelerle ilgili 
yapılan anlaşmalar bizi Dünya Ticaret Örgütü’nün kararlarına getiriyor. Kısa süre önce alınan korumacı 
önlemler, elbette Dünya Ticaret Örgütü’ne ve serbest ticaret rejimine çok büyük bir darbe vurdu. Serbest 
ticaretin ölümünü mü görüyoruz yoksa batı bloğundan Çin’e bir lider aktarımı mı var? Lider mi değişti? 

BOZKURT ARAN:
Bu tabi sual çok yerinde bir soru. Hakikaten ne oluyoruz? Şimdiye kadar 70 yıllık bir düzenin sahipliğini 
yapan ve bunu yöneten bir ülkenin şimdi bundan vazgeçmesi mi söz konusu? Şöyle üç dakika içinde size kü-
resel mimari konusunda düşündüklerimi söyleyeyim. Daha sonra da nereye doğru gitmekte olduğumuzu. 
Küresel mimari üç sütun üzerinde. Birincisi Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler’in içinde  ECOSOT gibi 
kurumlar var. Fakat Birleşmiş Milletler’in temeli konsensüs, yani uzlaşma üzerine düzenlenmiş. İkincisi 
yine küresel mimari açısından önemli Bretton Woods sistemi, yani IMF, Dünya Bankası, GOT, daha sonra 
WTO. Burada bir farklılık var. Burada ülkeler egemenliklerinin bir parçalarını bu kurumlara veriyor. Yani bu 
kurumlar, bu Bretton Woods kurumları bağlayıcı hukuk kuralları çıkartıyor ve ülkeler kendilerini bağlıyor. Ve 
o bakımdan kritik bir şey. Üçüncü sütunda G7, G20, ASEAN’la devam edebilirsiniz. 

Bir sürü böyle bölgesel, bazıları da bir konu üzerinde yoğunlaşmış, çoklu anlaşmalar. Fakat bu sistemin 
yürüyebilmesi için başta Amerika olmak üzere, transatlantik ilişkilerin önemi var. Transatlantik ilişkileri de 
kısaca NATO, öbür tarafta da Avrupa Birliği. 

Şimdi bu NATO ve Avrupa Birliği üç sütun üzerinde yürüyen bu sistemin temelini teşkil ediyor. Onun yükle-
yici ve sürükleyici gücü. Bunda bir sallantı var şimdi. Nereden kaynaklanıyor? Kısaca ondan bahsedeyim. 
Bu küreselleşme sonucunda küreselleşmenin yarar sağlamadığı kitlelerin bir nevi isyanı. Ama bu isyan 
böyle topla tüfekle olan bir isyan değil. Bu, mavi yakalıların, küreselleşmenin sağladığı refah artışından 
yeteri kadar pay almadıkları düşüncesiyle ve kendilerinin ulusal gelir içindeki paylarının düştükleri gerek-
çesiyle ortaya çıkan bir tablo. Bu tabloyu kim kanalize ediyor? Amerika’da kim çıkartıyor? Trump. Başkan 
Trump bunun sözcülüğünü yapıyor. Ben geri kalmış, bırakılmış, terk edilmiş insanların, yani toplumun 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr194

refahından hak ettiği ölçüyü almamış olan insanların sözcüsüyüm diyor. [Trump’ın] yaptıkları bir popü-
lizm, milliyetçi bir popülizm. Bunun sonucunda ne çıkıyor ortaya? [Trump] Amerikan firmaları, Amerikan 
sermayesini kullanarak, Amerikan know-how’ını kullanarak ve Amerikan bankalarının imkanlarını kulla-
narak gidip Meksika’ya, Çin’e yatırım yapıyor [diyor]. Oraya yatırım yapmak suretiyle Detroit’teki Amerikan 
işçisine rakip olarak Meksika’daki işçiyi çıkartıyor. Ve böyle olunca da ücret düşüyor. Ücret düşünce de or-
tada bir boşluk kalıyor. Şu arada tabi Amerika’da istihdam 3,7. Neredeyse tam istihdam sayılır tereddüt-
süz. Ama bu işçinin, mavi yakalıların, orta sınıfın aldığı ücret, 1980’deki ücretin gerisinde. Yani çocuklarını 
okutamıyorlar. Böyle bir durum var ortada. Onun çözümü olarak da diyor ki küreselleşmeyi geri alacağız. 
Amerika’yı güçlendireceğiz ve devam edeceğiz. 

Şimdi Amerika bunu böyle yaparken, Avrupa Birliği’nde de daha farklı bir şey yok. Avrupa Birliği’nde de 
Brexit dolayısıyla ortada bir dağınıklık var. Ondan sonra kendileri için bağımsızlık isteyen Katalonya ve Kuzey 
İtalya. Bir de çok ciddi bir ekonomik kriz [var] ve bu ekonomik krizde zengin kuzeyin fakir veya zor durum-
da olan güneye yeteri kadar yardım etmediği [fikri var]. Yani İtalya, öbür tarafta Yunanistan ve diğerlerinin 
ortaya çıkardığı bir sorun var. Tabi bir de Avrupa Birliği bir soft power. Yani çok önemli bir soft power. Bu 
son göçmen krizi birdenbire bu soft power’daki büyük bir zafiyeti ortaya çıkartıyor. Göçmenleri kötü ilan 
ediyorlar. Almanya 1 milyon kişi almaya karar veriyor. Merkel bunun için seçimleri kaybediyor. Siyasi hayatını 
bitiriyor. Bitirmek üzere. 

Şimdi bütün bunların sonucunda ne çıkıyor ortaya? Soft power’ı zayıflayan bir Avrupa. İçine dönen ve Ame-
rica First diyen bir Trump ve bu arada da NATO. NATO’ya da öbür taraftan bakacak olursak, Amerika Av-
rupalılara siz bedava savunma sağlıyorsunuz ve bu %2 savunma harcamalarını yapmıyorsunuz, savunma 
harcamalarının yüzde 70’ini Amerika yapıyor diyor. Ben size bu nükleer şemsiyesini, güvenlik şemsiyesini 
sağlamayacağım diyor. Siz Rusya’nın tutsağı oldunuz diyor. Almanya’ya diyor, Merkel’e diyor. NATO’ya Baş-
kan Trump, tükenmiş, bitmiş, geçmişte kalmış diyor. Avrupa’ya da demin dediğim gibi, Almanya’nın peşinde 
giden veya Rusya’nın tutsağı olan bir ülke. Böyle bir ortamda popülizm tabi Avrupa içinde sonra ciddi şekilde 
oluyor. Avrupa’da popüler partiler güçleniyor. Orada da farklı insanlar bu akımı, bu ana damarı kullanma-
ya başlıyor ve bunun sonucunda mesela İtalya’da ve Yunanistan’da popülistler bir numara. İkinci parti olan 
ise Finlandiya, Fransa, İspanya, Hollanda. Hollanda’da bekler misiniz? Üçüncü parti olarak da Almanya. 

Yani bütün bunlar böyle son derece etkin bir konuma geliyor. Peki niye adam böyle reaksiyon gösteriyor? 
Çünkü öbür tarafta Çin de son derece haklı bir şekilde büyüyor. Bu konuyu hepimiz takip ediyoruz. Onun 
ayrıntısına girmeyeyim. Sadece birkaç işaret vereyim müsaadenizle. Mesela 2016 ile 2017 arasında Çin’in 
patent müracaatları %45 artıyor. Birisinde 60 bin, öbürü 43 bin. Yani Amerika’ya patentte yaklaşıyor. Patent 
inovasyon demek. Küresel tasarrufun %28’ini sadece Çin yapıyor. Amerika ve Avrupa beraber %34 ediyor. 
Yani bu tasarruf, fon imkânı yatırım imkânı [anlamına geliyor]. Yapay zekâ konusunda Çin firmaları 600 pa-
tent alıyor. Amerikan firmalarının patenti, 6’da 1, 100. Yani demek ki ortada bir yarış var. Forbes’a göre 2000 
yılında en büyük 100 firma arasında iki tane Çin firması, 45 de Amerikan firması var. 2018’e geldiğimiz-
de, Çin firmaları 18’e çıkıyor, Amerikan firmaları 30’a iniyor. Böyle bir ortam var. 

Bir de şunu söyleyeyim: Dünyanın en büyük 10 bankasının ilk 3’ü Çin bankası. Şimdi bunlar ne ifade ediyor? 
Çin yükseliyor. Amerika ekonomide bir numara, ihracatta iki numara. Öbür tarafta Çin bir numaralı ihra-
catçı ve iki numaralı ekonomi. Ve şimdi hesaplara göre bu sistem devam ederse, yani Amerika %2,4 ve Çin 
de %6,4-7 arasında büyürse, 2024 yılında Çin’in gayrisafi milli hasılası Amerika’yı geçmiş olacak. Bu eski-
den Tukidides tuzağı diye bir şey vardı hatırlarsanız. Atina ve Isparta. Isparta düzeni kuran, Atina da bu 
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düzenden yararlanarak güçlenen ülke. Ve de arada savaşın kaçınılmaz olduğu. Şimdi bu Çin ile Amerika 
arasında böyle bir durum mu var? Yani bu o zaman Amerika mevcut düzenin liderliğini yapmak suretiyle 
bunu ileri götürürken Çin’e imkân mı sağlıyor? Yani ona bir imkân mı veriyor?

NECMETTİN KAYMAZ:
Ticari savaşlarının arka planını anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Amerika’nın savaş açtığı tek ülke Çin 
değil. Yine kısa bir süre önce Türkiye’yle çok önemli bir ticaret savaşı başlattılar. 

Cenevre’ye gitmek ve Sayın Pınar Artıran’a sormak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri kısa 
bir süre önce özellikle alüminyum ve tekstil olmak üzere belli bazı Türk malları üzerine ekstra tarifeler 
uygulamaya başladı. ve Türkiye de buna bir karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen mallara 
tarife koydu. Aynı zamanda Türkiye bu vakayı Dünya Ticaret Örgütü’ne götürdü ve bir dava açtı. Ve bunun 
gerekçelendirilmiş bir eylem olduğunu söyleyebiliriz. Bir hukuk profesörü olarak ve Ticaret Bakanlığı da-
nışmanı olarak bu gelişmeleri yakından takip ettiğinizden eminim. Acaba bizi kısa süre önce gelişen olaylar 
hakkında bilgilendirebilir misiniz? Türkiye’nin getirmiş olduğu olayları anlatabilir misiniz? Özellikle yasal bir 
açıdan bunun Türkiye üzerindeki yaptırımları neler olabilir? Bu mekanizmanın düzenlenmesi neyle sonuç-
lanacak acaba?

DR. N. PINAR ARTIRAN:
Konuşmamda özellikle DTÖ reformuyla ilgili olarak birtakım ifadelerde bulunmaya çalışacağım. Ama ön-
celikle sayın moderatörün sorusunu cevaplandırayım. Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle Trump hü-
kümeti göreve geldiğinden beri ulusal güvenlik bazlı olarak yapmakta olduğu bütün politikalar gümrük 
tarifelerinin artırılmasına yönelikti. Biliyoruz ki gümrük tarifelerinin artırılması normal koşullarda ancak 
Dünya Ticaret Örgütü tarafından tanınacak istisnayla yapılabilecek bir uygulama.

Ancak ticaret politikası savunma araçlarını kullanırsınız veya istisna hükümlerinden yararlanarak bunu ya-
pabilirsiniz. Fakat mevcut Amerikan yönetiminin gerek Türkiye Cumhuriyeti’ne gerekse diğer davacı 8 tane 
ülkeye halihazırda uygulamakta olduğu gümrük tarifelerinde argüman şu: Section 232 diye adlandırdığımız 
ve Amerikan yönetiminde trade expansion act olarak anılan,  ticaretin mümkün olduğunca genişletilmesi 
için Amerikan başkanına müthiş yetkiler veren bir yasa bulunuyor. Bu yasa gereğince, Amerika Birleşik 
Devletleri tek taraflı olarak gümrük tarifelerini artırabiliyor. Gümrük tarifelerini artırmak için seçtiği sektör 
de çelik ve alüminyum. Şimdi bunun için farklı sebepler verilebilir ama en azından medyada da gördüğü-
müz kadarıyla bu gümrük tarifelerinin geri planında Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un bu sektörden 
geliyor olması ve Amerikan Dış Ticaret Temsilcisi Bob Lighthizer’ın yıllarca avukatlık yaparken bu sektörle 
temasta olması geliyor olabilir. Her halükârda çelik ve alüminyum dünya genelinde gerek büyük oyuncula-
rın gerekse gelişmekte olan ülkelerin çok önemli kaynakları. Böyle baktığınızda, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin uygulamakta olduğu gümrük tarifesini aslında bir genel koruma önlemi olarak algılıyoruz. 

Gerek Avrupa Birliği gerek Türkiye Cumhuriyeti ve gerekse şu anda Dünya Ticaret Örgütü’nde Amerika 
Birleşik Devletleri’ne karşı dava açan herkesin iddiası şu ki Amerika Birleşik Devletleri’nin uygulamakta 
olduğu bu gümrük tarifeleri ticaret politikası savunma araçlarından olan genel korunma önlemleridir. Safe-
guard dediğimiz bir önlem. Fakat Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık şu argümanı geliştiriyor: Diyor ki 
ben eğer bunları genel koruma önlemi olarak almış olsaydım, bunu Amerikan yasalarında genel korunma 
önlemlerini tipik olarak düzenleyen Section 201 altında alırdım. Oysa ben [önlemleri] Section 201 genel ko-
runma önlemleri, DTÖ’de GATT’ın 19. maddesi veya DTÖ korunma önlemleri anlaşmasında yer alan 
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bir genel koruma önlemi çerçevesinde kullanılan önemli bir materyal olduğu gerekçesiyle ulusal 
güvenliğinin [tehdit altında olduğunu] iddia ediyor. Bu konuda bir ulusal güvenlik zaafım olduğu için 
ben bu önlemleri aldım ama bunlar genel korunma önlemleri değil diyor. 

Şu anda DTÖ’de görülecek olan dava için panel kurulması talebimizi DTÖ’ye ilettik. İlk talebimiz 
DTÖ kuralları gereğince ilk uyuşmazlıkların halli genel kurulunda reddedildi. Ama ikinci toplantı-
daki nisap farklı olacağı için tahmin ediyoruz 21 Kasım tarihli toplantıda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve diğer ülkelerin arzu etmiş oldukları panelin kurulması talebi bu sefer gerçekleşecek ve paneller 
kurulacak. 

Gerek ülkemizin gerekse diğer 8 tane davacı ülkenin diyor ki bu bir genel korunma önlemi çünkü 
Amerika Birleşik Devletleri bunu gümrük tarifelerini artırmak usulüyle bütün ülkelere karşı uygu-
ladı. Bu uygulamasından da sadece bazı ülkeleri istisna tuttu. Bu istisna tuttuğu ülkeler hangileri? 
Avustralya, Brezilya ve birkaç tane daha ülkenin bu çelik ve alüminyum için kullanılmakta olan ön-
lemlerden hariç tutulduğunu görüyoruz. Koalisyon olarak görülebilecek Türkiye Cumhuriyeti, Av-
rupa Birliği, Kanada, İsviçre, Rusya ve Meksika’nın açmış oldukları davada argüman genel koruma 
önlemleri anlaşmasının ihlali. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptığı uygulamaları 
Dünya Ticaret Örgütü nezdinde hukuka uygun hale getirmesi lazım. Gerek Türkiye Cumhuriye-
ti gerekse diğer ülkelerin buna teknik bir konu olarak yaklaştığını söylememiz gerekir. Diğer DTÖ 
ihtilaflarından bir farkı yok bizim için. Hepimizin canı yanıyor çünkü çok önemli sektörlerimizden 
bir tanesi olan çelik ve alüminyumda gümrük tarifelerinin artırılması endüstriyel pek çok ülke için 
sıkıntılı bir durum. Ama bunun DTÖ’de görülen diğer ihtilaflardan bir farkı yok. Bu bizim genel ar-
gümanımız. 

Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bu ulusal güvenlik kapsamında alınan bir önlem. Bana dava 
açarsanız ulusal güvenlik ve genel güvenlik istisnalarını içeren GAAT’ın 21. Maddesi altındaki hakla-
rımı kullanırım. Hiçbir DTÖ panelinin bir devletin ulusal güvenliğinin ne olduğunu inceleme yetkisi 
olmadığından bu davaların mesnetsiz kalması gerekir diyor. Dolayısıyla şu anda önümüzde olan çok 
çetrefilli bir hukuki süreç. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer 8 tane davacı ülke mümkün 
olduğunca bunun ticaret politikası savunma araçlarından olan genel korunma önlemlerinden 
biri olduğunu teknik olarak hem veriler hem de hukuken göstermeye çalışacak.  Diğer yandan 
da Amerika Birleşik Devletleri bunun bir genel korunma önlemi olmadığını, Section 232 altında 
alınan önlemlerin DTÖ normları altında bir karşılığının olmadığını, dolayısıyla DTÖ yasalarının 
dışında, DTÖ anlaşmalarının dışında bir alana isnat ettiğini, o yüzden de dava açılmaması gerek-
tiğini [söyleyecek]. Velev ki açtınız bu davayı, bu takdirde de DTÖ panelinin daha ilk oturumunda bu 
bir devletin ulusal güvenlik amacıyla aldığı bir tedbirdir ve hiçbir panelin veya DTÖ üyesinin bir ül-
kenin ulusal güvenliğinin ne olduğunu tahlile yetkisi yoktur deyip ilk aşamada panel sürecinin orada 
kesilmesi gerekir [diyecek]. 

Bunun haricinde tabi Amerika Birleşik Devletleri bize gümrük tarifelerini artırdıktan sonra aynı 
zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkeler de misilleme kararında bulundu ve dolayısıyla 
bize uygulanan vergiler ölçüsünde biz de Amerika Birleşik Devletleri menşeli ürünlere aynı uy-
gulamayı yaptık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nin bize karşı açmış olduğu bir dava var. Sadece 
bize değil, bizim haricimizdeki 8 tane ülkeye de aynı davayı açtığını görüyoruz.  Misilleme yapan tüm 
ülkelere karşı Amerika Birleşik Devletleri’nin argümanı şu: Normal koşullarda Dünya Ticaret Örgü-
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tü normlarına göre misilleme yapmak kurallar dışında. Eğer bir ülke herhangi bir sebeple misilleme 
yapmak istiyorsa bunun için öncelikle DTÖ’den izin alması gerekir. İlgili bildirimleri yapması lazım. 
Akabinde de Dünya Ticaret Örgütü uyuşmazlıkların halli mekanizmasından misilleme yapmak üzere 
izin alması gerekir. Bizim ve diğer ülkelerin argümanı şu: Bu bir genel korunma önlemi olduğu için 
Amerika Birleşik Devletleri’nin almış olduğu gümrük tarife artışı genel korunma önlemleri anlaş-
masının hilafına olacak şekilde bir genel korunma önlemi olduğu için, yani mesnetsiz bir şekilde bir 
genel korunma önlemi uyguladığı için, diğer ülkelerin misillemeye hakkı bulunuyor. Dolayısıyla bizim 
ve diğer 8 ülkenin dayandığı argümanı burada bir haksız genel korunma önlemi uygulandığı için bir 
misilleme bulunduğudur. Oysa Amerika Birleşik Devletleri de bunun aksini iddia etmeye çalışıyor. 
Dolayısıyla şu anda halihazırda DTÖ’de Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı görmekte olduğumuz 
davalar bu. 

Bunun haricinde geçenlerde sayın bakanımız da açıklamıştı. Zannediyorum herkesin de malumudur. 
Fas’a karşı yürütmüş olduğumuz bir dava vardı. Fas’ın Türkiye Cumhuriyeti menşeli boru ve çelik 
ürünlerine karşı uygulamakta olduğu anti-damping vergilerinin panel kararı açıklandı. O davayı da 
kazandık. Ama şu anda Fas Krallığı’nın bu davayı temyize götürüp götürmeyeceğini bilemiyoruz. 

DTÖ uyuşmazlıklarının halli mekanizmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nin sadece Başkan 
Trump hükümeti zamanında değil ama yıllardır gelen birtakım eleştirileri var. Bunun haricinde ülke-
lerin vermiş oldukları birtakım sübvansiyonların, teşviklerin bildirilmemesi ve dolayısıyla bildirimin 
olmadığı bir ortamda DTÖ’nün en önemli özelliklerinden bir tanesi olan şeffaflık prensibine riayet 
edilmediği, buna ilişkin birtakım önlemlerin alınması gerektiği, sayın Büyükelçimiz Bozkurt Aran 
Bey’in de az önce söylediği gibi Çin’in kurallara göre oyun oynamaması durumunda Çin’e karşı ne 
tip önlemler alınabileceğine yönelik yapılan birtakım tartışmalar var.

NECMETTİN KAYMAZ:
Amerika’nın eylemlerini teknik bir açıdan savunmak zor olabilir. Elbette ulusal güvenlik maddesi öne 
sürülmüş durumda. 

Size siyasi bir soru soracağım. Sizin deneyiminizi göz önünde bulundurarak bu soruyu yöneltmek isti-
yorum. Acaba Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu ticaret savaşının daha büyük bir strate-
jinin parçası olduğunu düşünüyor musunuz? Amerika’nın deyimiyle agresyon tabir edilecek Çin’in eko-
nomik büyümesiyle alakası olduğunu düşünüyor musunuz? Çin’in ekonomik ve ticari politikalardaki 
uygulamış olduğu uyumsuzlukları bağlayabiliyor musunuz? Amerikan yönetiminden bakacak olursak, 
endüstriyel danışman Pierre Robeno ya da Robert Monizer’ın gözünden bakacak olursak, Çin’i bir 
köşeye sıkıştırmak ve zayıflatmak için bir çaba var. Bu kişilerin sadece Amerika Birleşik Devletleri 
ekonomik politika oluşturulması üzerine çalışmalar yürüten ekiplerde değil aynı zamanda istihbarat 
örgütlerinde ve savunmada çok yandaşı var. Bunları duymuştuk.

MATTHEW JAMES BYRZA:
Ben Rusya hakkında çok sert çalışma yürütmüş bulunuyorum. Türkiye ve Rusya benim alanımda. Elbette 
uzun vadede bu Amerika için çok zararlı, tehlikeli olabilir. Çin yükselmekte. Tabi Rusya da bunu destekleye-
cektir. Elbette inanılmaz oranda saçma bir çaba olur. Amerikan yönetiminde en tepede bile Çin’in bir köşeye 
sıkıştırılması gerektiğine inanan kişiler var. Barack Obama yönetiminde de vardı. Elbette Asya’ya odaklana-
rak yürütülecek bir barış çalışması yine Çin’in büyümekte olan gücüne karşı bir tepki olarak gelişecektir. 
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Elbette Güney Çin Denizi’nde adalardaki yönetimin ele geçirilmesini ve Çin’in köşeye sıkıştırılmasını isteyen 
insanlar var. Neden bu kadar Çin’e ters davrandığını sanırım Trump bile bilmiyordur. 

Aslında daha önce de söylediğim gibi bugünkü global ticaret sistemi, Dünya Ticaret Örgütü’nün bu uygar 
tavırlar üzerine geliştirilmiş olan yasalar içerisinde geliştirilen çalışma Amerika için işlemiyor. Çünkü 
Amerika Birleşik Devletleri oyun bahçesindeki en büyük çocuk. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri 
yani bu büyük çocuk kendi istediğini yapabilir. Dünya Ticaret Örgütü ya da NATO gibi örgütlerde yapılan dü-
zenlemelere Amerika’yı kısıtladığını düşündüğünden Trump elbette karşı. Diyor ki bire bir gidelim, sonra da 
belki size de sıra gelecek diyor. Bugün Türkiye, yarın Çin, Kanada, Meksika olur. Ben bunu şahsen çok sal-
dırgan buluyorum. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi çok ciddi bir şekilde yurtdışı politikalarıyla diyor ki 
Amerikalıları tüm bu bağımlılıklardan kurtaracağım. Çin bizim teknolojimizi çaldı diyor. Çin de diyor ki Dün-
ya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun olarak oyun oynanmıyor ve [kendi şirketlerinin] Amerikan firmala-
rının teknolojilerini almasını istiyor. Çin piyasasını almak istiyorlarsa uyulması gereken kurallara uymuyor 
diyor. Ve Trump’a göre Çin’in kısıtlanması gerekiyor. Yani Çin’e zarar vermek istiyor ve bunun Amerika Birle-
şik Devletleri’ne bir kazanç sağlayacağını düşünüyor. Son konuşmalarda Başkan Xi’yle anlaşmaya, arkadaş 
olmaya çalışıyor. Trump, Xi çok iyi bir adam ama aynı zamanda Çin’i kullanıyor ve 300 milyon dolarlık tabi ki 
engelleme kararları aldırıyor [diyor]. Aslında pazarlık yapmıyor. Çin’i zayıflatmaya, kısıtlamaya çalışmıyor 
ama Çin’den iyi bir anlaşma elde etmeye çalışıyor, pazarlık ediyor. Belki de başka türlü olur, neler olacağını 
bilemiyoruz, belki de iyi bir anlaşma koparır. Aslında Çin’deki başkan yardımcısı artık masaya oturmanın, 
Amerika’yla bazı konuları konuşmanın zamanı geldi ve bunun iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum [dedi].

Elbette Dünya Ticaret Örgütü’nün ve diğer uluslararası kurumların rollerini göz ardı etmenin doğru olduğu-
nu düşünmüyoruz. Özellikle ticaret politikalarıyla ilgili olarak Washington’da bir karmaşa yaşanıyor. Acaba 
kararları kim veriyor? Başkan mı? Başkan yardımcısı mı? Washington’daki kararlar kimin elinden çıkıyor? 
Ben de sorunuza yanıt vermeye çalışayım: Aslında alışılagelen bir bilinç var. Tabi ki Çin’in baskı altına alın-
ması ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bu kadar yaklaşmaması gerektiğini düşünen taraflar var. Navarro ya 
da Lightheiser gibi radikal kişiler daha ileri gitmek ve Çin’i zayıflatmak istiyorlar. Aslında Trump’la konuşan 
kim varsa onun görüşlerini benimsiyor. Sağdan sola gidiyor. Beş dakika önce düşündüğünü 15 dakika sonra 
reddedebiliyor. Öyle bir gemi ki bazen dümeni var bazen dümeni yok. 

NECMETTİN KAYMAZ:
Bir de piyasa görüşünü alalım. Sayın Şant Manukyan’dan dinleyelim. Siz efendim yıllardır piyasayı takip 
etmektesiniz. Uluslararası piyasaları, özellikle mali piyasaları takip ediyorsunuz. Aynı zamanda politik ve 
siyasi gelişmeler açısından da piyasaları takip ettiniz. Sizin görüşünüze göre Amerika ve Çin arasındaki 
ticaret savaşının anlaşmazlıklarının kökeninde ne yatıyor?

ŞANT MANUKYAN:
Üç tane reel konuşmacıdan sonra biraz ekonominin sanal dünyasına alacağım sizi ama bence proble-
min ne olduğunu anlamak gerçekten önemli. Amerika’nın aslında 1970’den bu yana cari açığı devamlı 
olarak var. Ticaret ve cari açığı aynı kavram olarak kullanıyorum. Belki bir sene iki sene yok ama de-
vamlı olarak var. Lütfen 1970’i aklınızda tutun. 

Aslında Türkiye’nin de var. Bizim de benzer bir problemimiz var. Ama Türkiye verilerini takip ediyor-
sanız dün itibariyle baktığınızda cari dengemizde bir toparlanma oldu. Hızlı bir şekilde yukarıya doğru 
gittik. Az önce sayın büyükelçi de söyledi: Şimdi Amerika tarafından bakarsanız Çin zaten bazı centil-
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menlik dışı politikalar uygulayarak ticaret fazlasını artırıyor. Çin’in açık bir piyasa olduğunu ve ser-
best ticareti savunduğunu söylemek bence çok yanlış bir yorum. Çin kesinlikle öyle bir piyasa değil. 
Ama sorun şu: Amerika sadece Çin’e ticaret açığı vermiyor, daha kapitalistik, daha açık ülkeleri de 
ticaret açığı veriyor. Hatta Japonya’ya da örneğin ticaret açığı veriyor. Demek ki problemin başka bir 
noktası olması lazım. 

Tekrar Türkiye’ye dönelim. Son açıklanan rakamlarda Türkiye’nin cari dengesi veya ticaret dengesi 
nasıl artıya geçti? Bir kur şoku yedik. Dolayısıyla denge bir anda eksiden artıya geçti. Amerika’da bu 
neden 1970’den beri olmuyor? Çünkü Amerika rezerv para birimine sahip, dolara sahip. Dolayısıyla 
cari açık krizi gibi bir kriz Amerika’da bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacak. 1970’ten 
önce nasıldı? 1970’ten önceki dönemde altın standardı olduğu için Amerika bu kadar açık verseydi 
altın Amerika’dan çıkacaktı ve örneğin Çin’e gidecekti. Dolayısıyla dolar değer kaybedecekti ve yuan 
değer kazanacaktı. Bir noktada ticaret tekrar dengeye kavuşacaktı. Bugün bu olmuyor ve olmayacak 
da. Neden? Çünkü Amerikan Doları rezerv para birimi. Şimdi o zaman ayrı bir noktaya geliyoruz. Belki 
de bunu bir provokatif soru olarak soruyorum. 

Ödemeler dengesi dediğimizde aslında iki tane ana kalem var. Biri cari hesap, bizde ve Amerika’da 
çoğu zaman eksi veren. Diğeri de sermaye veya finans hesabı. Eğer cari açık veriyorsa Amerika, bu 
demektir ki finans hesabı, sermaye hesabı da aynı ölçüde artı veriyor olmalı. Yani ne demek bu? As-
lında Amerika çok yoğun bir şekilde sermaye çekiyor. Çin’e de, Almanya’ya da baktığımızda iki tane 
çok yüksek tasarruf oranı olan ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği’ndeki krizin temelinde de bu var. 
Genelde de bu durum şöyle değerlendiriliyor: Almanlar çok çalışkan, biz değiliz veya Çinliler çok eli 
sıkı, öbürleri değil. Aslında böyle bir şey yok. Örneğin, iki Almanya’nın birleşmesinden önce Almanya 
da öyle değildi. Hartz reformlarına benzer şekilde Çin’de de atılan adımlar var. Ücretleri bastırırsanız, 
şirketler ile hanehalkını özellikle tasarrufa doğru yönlendirir ve şirketlere ucuza kaynak çıkartırsanız 
yatırımları çok fazla artırırsınız. Tasarruflarla bunu fonlarsınız. Ama kapalı bir global sistemde, har-
cadığınızdan ve yatırdığınızdan çok tasarruf varsa o tasarruf ne olacak? O tasarrufu ihraç edersiniz. 
Nereye ihraç edersiniz? Dünyanın en büyük, en likit, en güvenilir sermaye piyasalarına sahip olan 
Amerika’ya. Amerika dünyadaki tasarrufların %50’sini çekiyor. 

Savings glut diye bir problem var. Ben bunu çözemedim. Faiz artırmamıza rağmen piyasa faizleri istedi-
ğimiz kadar yükselmiyor. Aslında cari açık sermayeyi şu noktada yönlendirmiyor: 1980’leri tartışıyor 
olsaydık bu böyleydi. O zaman ticarete bakarak doların euronun nereye gideceğini belki söyleyebilir-
diniz. Bugün ticaretten kaynaklı kur işlemleri dünyadaki kur işlemlerinin %15’i. Geri kalanı spe-
külasyon. Buradaki çoğu insanın cep telefonunda ve laptopunda mutlaka trade edebileceği bir sistem 
vardır. 30 yıl önce kimse kurlar üzerinde hiçbir etki yaratamayacakken şimdi herkes çatır çatır trade 
edebiliyor. Dolayısıyla aslında Trump’ın gördüğü doğru bir problem ama Peter Navarro gibi ekonomiyi 
bilen bir isim olmasına rağmen yanlış anlaşılan şey şu: Olayın kaynağında ticaret yok. Olayın kayna-
ğında sermaye hareketleri var. Sermaye hareketleri Amerika’ya geldiği sürece faizleri aşağı çekecek. 
Amerika’nın yatırıma ihtiyacı olmadığı için o para tüketime gidecek ve Amerikalı tüketici de boyundan 
fazla harcıyor şeklinde yorumlar duyacaksınız. Ya da doları çok kuvvetlendirecek. Bu nedenle cari açık 
veren bir ülkenin parası nasıl kuvvetlenebiliyor, bakın Türkiye’nin [para birimi] değer kaybetti gibi bir 
çelişki ortaya çıkacak. Amerika Çin’le olan ticaret açığını kapatsa bile başka bir ülkeye yeniden açık 
vermek zorunda. Dolayısıyla aslında bu finansal sistem, Amerika’nın açık vermesi üzerine kurulu. 
Amerika açık vermiyorsa zaten bütün dünyada çok ciddi bir dolar krizi var demektir.
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NECMETTİN KAYMAZ:
Sayın büyükelçim tekrar sizden başlamak istiyoruz. Bu sefer biraz kısa geçeceğiz. Çok da vaktimiz kalmadı. 
Sayın büyükelçinin de bahsetmiş olduğu gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi Bretton Woods kurumlarından tu-
tun, NATO, Dünya Ticaret Örgütü [gibi kurumlar] Amerika tarafından çok güçlü bir şekilde savunuldu. ABD 
bunların kuruluşuna öncülük etti. Şimdi bunlar sahipsiz mi bırakılıyor? Küresel liderliği Amerika Avrupa 
Birliği ve Çin’e mi bırakıyor? Daha da önemlisi Çin ve Avrupa Birliği bunu istiyor mu ya da bunu yapabilecek 
kapasiteleri var mı? Çünkü liderlik dediğimiz şey sorumluluk gerektiren bir şey. Çok kısa olarak da bunun 
Türkiye’ye yansımaları ne olabilir?

BOZKURT ARAN:
Çok net bir sual. Birkaç şey söylemek istiyorum: Birincisi Trump’ın peşinde olduğu ticaret açığı değil. 
Trump’ın peşinde olduğu, Amerikan yatırımının Amerika’ya dönmesi. Onu bir kere koyalım. Ticaret açığının 
Amerika bakımından çok bir ehemmiyeti yok. Amerika bakımından esas önemli olan Amerikan sermaye-
sinin Amerika’da yatırım yapması. Bunu sağlayabilmek için de küreselleşmeyi engellemek ve durdur-
mak, sistemi bozmak [istiyorlar]. Niye sistemi bozmak? Çünkü sistem başka bir gücü ortaya çıkartıyor. 

İkincisi yapay zekâ. Bu yapay zekâ inanılmaz değişik bir ortam getirecek bize. Önümüze alışılmaz bir ortam 
çıkacak. Yani kuralların, bunun kullanılmasının ve bunların ülke sınırlarını geçen uygulamalarının ne şekil-
de olacağına kim karar verecek? Her ülke kendi uygulamasını mı yapacak yoksa bu çok taraflı bir anlaşma 
mı olacak? Bu belli değil. Niye belli değil çünkü en son çok taraflı anlaşma Uruguay Round 1995 yılında 
yapılmış. 1995’ten bu yana düzen yok. Düzeni zamanın koşullarına uyduran çok taraflı bir sistem yok. 
Onun için ortadaki sorun devam ediyor. Bunu korumacılık olarak nitelendirmek hata olur. Korumacılık değil. 
Bu sistemik bir sorun. Yani Trump’ta sistemin tamamen esasına yönelik farklı bir yaklaşım var. 

Ben Büyükelçi Byrza’nın söylediğine çok özür dileyerek katılmayacağım: Başkan Trump başlangıcından bu 
yana böyle fevri, ani karar veren, bir dediği bir dediğini tutmayan laflar söyleyen biri gibi geldi, değil mi? Ve 
olmadık şekilde en yakın komşusu Kanada’ya güvenlik nedeniyle ambargo koydu. Kanada’dan sanki bir gü-
venlik sorunu var. Fakat kısa zaman sonra böyle fevri, anlaşılmaz hareketlerinin ardından tutarlı, bütüncül 
bir politika olduğu ortaya çıktı. NAFTA için özel bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya [özel] madde koydurdu. Ka-
nada ve Meksika Çin’le anlaşma yaparsa tepenize binerim, bitiririm o anlaşmayı dedi. Böyle bir anlaşmayı 
egemen ülkelerin kabul etmesi [mümkün] olabilir mi? Ama [Trump] yaptı. Senden alacağım malın üretimi 
sırasında işçi başına şu kadar para ödeyeceksin dedi. Ödemezsen almam dedi. “rules of origin’i” kabul 
etmem dedi. Yani bütün bunlarda bir tutarlılık var. Eylülde Kore’yle anlaşmayı yaptı. AB ile bir ateşkes yaptı. 
Hatırlarsınız Juncker Amerika’ya gitti de bir ateşkes oldu. Şimdi orada ticaret savaşı sona ermiş değil fakat 
bir ateşkes var. Japonya’yla da bir ateşkes var. 

Hedefte sadece Çin var. Ve Çin’e de dönüp bütün bu hedefleri temizledikten sonra Çin’e diyor ki “made in 
China 2025” kapsamında yapay zekayla uğraşmayacaksın diyor. Ve bunu yapmayacağını söylerse ticaret 
konularımızı düzeltiriz diyor. Ama bunu nasıl söylüyor? Akıllıca söylüyor. Yapay zekayla ilgili sübvansiyonları 
keseceksin diyor. Çin’in elinde çok büyük bir mali güç var. Dünya tasarruf oranının %28’i. Dünyanın dört bir 
tarafında yapay zekayla uğraşan firmaları satın alıyor. Buna Amerika ve Almanya da dahil. Fakat sonra Ame-
rika ve Japonya bunu durdurdu. Bundan sonra ne olacak? Yani küresel, çoklu bir düzen değil de üç odaklı 
bir düzen olacak. Bir Amerika’nın etrafında bir düzen, Nafta ve USMCA ve diğerleri, Japonya, Avustral-
ya, Yeni Zelanda. Çin’in etrafında bir grup olacak. Bir de şu anda aktif olmamakla beraber Avrupa’nın 
etrafında bir şey olacak. Yani çok taraflı değil, üçlü düzen ve bunun etrafında kurallar.
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NECMETTİN KAYMAZ:
Pınar Hanım, sizler de zaten tartışmaların içindesiniz. Çok yakından takip ediyorsunuz. Aslında girişte kıs-
men de bahsettiniz. Bütün bu tartışmalar esnasında artık Dünya Ticaret Örgütü kendini reforme etsin diye 
bir çağrı da yapılıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği ve Kanada’nın başını çektiği 12 
ülke geçen gün malumunuz olduğu üzere bir çağrıda bulundu: Dünya Ticaret Örgütü’nün kendini reforme 
etmesi gerektiğini söylediler. Hatta Trump Dünya Ticaret Örgütü reforme olmazsa Dünya Ticaret Örgütü’n-
den biz Amerika’yı çıkartabiliriz diye tehdit de etti. Çok kısaca tartışılan ya da önerilen reformlar nelerdir? 
Hangi konularda daha çok yoğunlaşmaktadır?

DR. N. PINAR ARTIRAN:
Aslında şu an için sayın büyükelçime katılıyorum. Tabi ki Çin’le mücadele çok önemli ama ikili ve çok ta-
raflı anlaşmalar Dünya Ticaret Örgütü’nün yerini alır mı sorularına karşı verilecek cevap şudur: Aslında 
Dünya Ticaret Örgütü hepimiz için yine de en iyi tercih çünkü 164 tane üye ülkeyi içine alan bir sistemi 
terk etmek kolay olmasa gerek. İşte o yüzden de Avrupa Birliği ve Kanada’nın başını çektiği bir grup DTÖ 
reformu istiyor. Hatta Honduras’ın da buna katıldığını görüyoruz. Geçen ay Kanada’da toplanan üye ülkele-
rin belirli noktalarda reform önerileri oldu. Her şeyden önce şunu söylemek lazım: Uyuşmazlıkların halli 
mekanizmasında bir reform ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri’nin gerek Trump gerekse de Obama 
idaresinde aynı şey söz konusuydu. Temyiz organına ilişkin olarak birtakım yeni fikirlerin getirilmesi la-
zım. Temyiz organı görevini aşıyor mu? Veya 90 gün içinde karar vermesi gerekirken neden acaba 90 günün 
dışına çıkıyor? Veya diyelim ki görevi biten bir temyiz organı üyesi görevi bittiği halde bir davaya nasıl hâlâ 
bakabilir? Amerika Birleşik Devletleri’nin bunun gibi birtakım sistemik eleştirileri var. Taraflar bunu karşı-
lıklı olarak müzakere etmeye çalışacak. Ama bana sorarsanız DTÖ reformu altındaki en önemli konu bil-
dirimler. Ve [bu] Türkiye Cumhuriyeti açısından da çok önemli olacak. DTÖ üyesi olan ülkeler bildirimlerini 
DTÖ’ye yapmazsa şeffaflık gerçekleşemeyeceğinden uluslararası ticaretin arzu edildiği kadar liberal olup 
olmadığını anlamak mümkün olmaz. Ülkeler bazen senelerce bu konuda birtakım ihmallere imza attı.

Bizim ülkemizde de maalesef bu durum söz konusu. Bildirimlerimizi çok düzgün yapamadık. Bunun ge-
rekçeleri var. Bundan sonraki dönemde teşvik ve sübvansiyonları zamanında Dünya Ticaret Örgütü’ne bil-
dirmezseniz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya’nın önerisiyle birtakım cezai yaptırım-
lar gelecek. DTÖ nezdinde gelişmekte olan ülkenin tanımının ne olduğu çok önemli bir tartışma: Aslında 
Çin’e yönelik olarak yapıldığı düşünülüyor ama aslında pek çok ülkeyi etkileyecek.

Bizim ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün Singapur gelişmekte 
olan ülke midir diye soruyor. Çin, Hindistan bugün gelişmekte olan ülke midir? Dolayısıyla DTÖ reform 
paketinde gelişmekte olan ülke tanımına ilişkin olarak da getirilecek birtakım kıstaslar var. Şunu arzu 
ediyorlar: Bir ülke hayatı boyunca gelişmekte olan statüsünde kalamaz. Ülkenin gelişmekte olan ülke 
statüsünden mezun olması lazım. Çünkü gelişmekte olan ülke statüsünde kalırsanız sürekli birtakım 
esnekliklerden yararlanacaksınız ama karşılığında hiçbir şey vermeyeceksiniz. Dolayısıyla bunlar Ame-
rika’nın karşı çıktığı konular. Mutlaka cevaplanmasını istediği konular. Ve son olarak da önemli bir hususu 
tekrar ifade etmek lazım. Sadece ülkemiz değil, pek çok ülkenin bu anlamda iyi niyetli olduğunu düşü-
nüyorum. Amerika Birleşik Devletleri’nin DTÖ’den çıkıp çıkmayacağı tartışmasından ziyade, mümkün 
olduğunca bu sistemi kurtarmak için herkesin elini taşın altına sokması lazım çünkü gelişmekte olan 
ve az gelişmiş ülkelerin ikili veya çok taraflı bir anlaşmayla pazarlık kabiliyeti o kadar yüksek olmaya-
bilir. Dolayısıyla DTÖ’ye bir alternatif olduğunu düşünmenin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.
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NECMETTİN KAYMAZ:
Büyükelçi Byrza’ya dönelim. Yine siyasi bir soru sormak istiyorum. Demokratların Washington’daki yöne-
timi ele geçirdiği bir dönem acaba Trump’ın ticaret politikalarını nasıl etkileyecek? Acaba Trump Çin’e daha 
sert mi davranacak yoksa daha fazla serbest ticareti mi savunacak? 

MATTHEW JAMES BYRZA:
Aslında Sayın büyükelçi size kesinlikle katılıyorum. Bence Trump en tehlikeli, en basiretsiz başkanlardan 
bir tanesi. Amerikan ticaret politikalarında demokratların başa gelmesiyle pek değişiklik olacağını düşün-
müyorum. Amerikan anayasası aslında Amerika başkanına dışişleri politikalarını belirlemede tam yetki 
veriyor. Demokratların bunu değiştirme yetkisi de gücü de var ama değiştirdiklerini zannetmiyorum. Soğuk 
savaş sonrasında cumhuriyetçiler serbest ticareti savunan tek taraf oldu. Ticaretle ilgili alınabilecek her-
hangi bir karar Trans Pasifik Ticaret Anlaşması geçerli kalabilirse ancak mümkün olacak. Hillary Clinton 
başkanlık yarışında buna karşı çıkmak zorunda kaldı. Bunun pazarlığına katkısı bulunsa da bunu kullana-
madı kampanyada. Yani Amerika Birleşik Devletleri siyasi açıdan tam bir karmaşa.

NECMETTİN KAYMAZ:
Şant Bey, tekrar size döndük. Siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Çin ve Amerika arasında ya da Amerika ve 
dünyanın geri kalanı arasında bu ticaret savaşları devam edecek mi? Devam ederse bunun küresel ekono-
mi üzerine, özellikle de finansal piyasalar üzerine nasıl bir etkisi olacak? Ya da ne kadar devam edebilir? Ne 
kadar politik alanı kaldı? Savaş sadece tarifeleri artırmakla mı devam edecek? Trump kısa bir zaman önce 
yakında Çin’le bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Malumunuz bu ayın sonunda G20 toplantısı var. Orada bir 
anlaşma beklediklerini söylüyorlar. Sizce böyle bir anlaşma mümkün mü? Geleceğe dair beklentiniz nedir?

ŞANT MANUKYAN:
Bir anlaşma geleceğini zannetmiyorum. Çin’in önünü kesmek Trump’tan ziyade Amerikan devleti stratejisi 
gibi gözüküyor. Bu nereye götürür bizi? böyle bir durum olması tabi iyi bir gelişme değil. 250-300 yıl önce 
önemli ekonomistlerin yazdıkları bugün de geçerlidir. X malını Y ülkesi daha verimli daha ucuza üretiyorsa 
onlar tarafından üretilmesi daha mantıklıdır. Hatırlarsanız eskiden bir McDonalds teorisi vardı. İki ülkede 
eğer McDonalds varsa o iki ülke savaşmaz, [ülkeler] yeterince gelişmiştir deniliyordu. Bosna’ydı yanıl-
mıyorsam, orada kırıldı bu teori. Burada da benzer bir durum var: Yani bir tedarik zinciri global olarak ya-
yılmışsa bu ülkeler aslında birbirleriyle savaşarak çok şey kaybeder. Son bir şey daha söyleyeyim: Nafta’da 
Amerika bastırdı falan filan. İki üç gün sonra ne oldu biliyor musunuz? Şirketler çalışanlarına verdikleri ye-
mek parası, bonus, yol parasını kestiler. Bunları maaşa koydular ve asgari ücret yükseldi. Dolayısıyla böyle 
şeyler çok fazla işe yaramaz. Kâğıt üzerinde bunu yazarsınız çizersiniz ama sistem onun etrafından dolaşır. 
Dediğim gibi o yüzden bu iş sadece ticaret üzerinden gidilerek çözülebilecek bir problem değil.

2019’da çok büyük bir ihtimalle verimlilikte çok büyük bir artış olmazsa Amerika’nın vergi indirimleri dev-
reden çıkacağı için yavaşlayan bir Amerika göreceğiz. Çin keza yavaşlamak zorunda. Kendi politikaları o: 
2013’ten bu yana açıkladıkları yeni büyüme politikası da oraya doğru gidiyor. Avrupa Birliği de yavaşlayacak. 
Dolayısıyla zaten yavaşlayacak bir 2019’a bakıyoruz. Bir de bunun içinde ticaret savaşı çok daha şiddetle-
nirse, yani 1 Ocak’ta Çin’in bütün ürünlerine bir gümrük vergisi getirilirse, şirketlerin yatırım yapma iştahı 
düşecek. Uzun vadeli bir kavgadan bahsediyorsak şirketlerin yatırım yapma iştahı daha da azalacak. Dola-
yısıyla bunun işsizliğe, büyümeye ve endekslere negatif etkisi olacak. 
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NECMETTİN KAYMAZ:
Süremizin sonuna geldik. Ama bir iki soru alabiliriz. Soru sormak isteyen varsa sorabilir. Evet var, buyurun.

SORU:
Genel olarak sormak istiyorum. Dünya ekonomisindeki bir tıkanıklık üçüncü bir dünya savaşına neden olur mu?

BOZKURT ARAN:
Gerginlik olacaktır mutlaka ama bu toplu savaşa yol açar mı pek sanmıyorum. Çünkü artık dünya kendini 
birkaç defa yok edecek kabiliyete ulaştı. Onun için bu gerginlikler yöresel olacaktır diye düşünüyorum.

MATTHEW JAMES BYRZA:
Ben bir iyimserim. Üçüncü bir dünya savaşı olacağını düşünmüyorum. Bence çok fazla insan zaten sistem-
den olduğu kadarıyla faydalanıyor. Belki de Trump kendi bakış açısı nedeniyle Amerika’nın yeterince fayda-
lanmadığını düşünse de bence faydalanıyor, ve sistem işliyor. Trumpizm kısa dönemli bir olgudur. Trumpizm 
ya da popülizm bir süre ortalarda kalacak ama iş bittiğinde insanlar aslında ormanda yaşamak yerine uygar 
bir dünyada yaşamaktan daha memnun olduklarını fark edecekler. 

SORU:
İsmim Yahya Temel Tatlısu. Yatırım danışmanıyım. Ben sayın elçimize soru sormak istiyorum. Çin’e yatırım 
yapan firmaların menşeine baktığımız zaman zaten büyük ölçüde Amerikalı firmalar. Dolayısıyla biraz da-
nışıklı dövüş gibi bir şey söz konusu mu acaba? Çünkü Trump Çin’e yaptırım uygulamakla tehdit ediyor ama 
Çin’deki firmaların sahibi zaten Amerikalı firmalar. Burada bir ikilem söz konusu. Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” 
projesi var biliyorsunuz. Bu proje de küresel dünya tarafından desteklenen bir proje. Burada acaba Trump 
ikili bir oyun mu oynuyor? Bu konuda sizin fikriniz nedir?

BOZKURT ARAN:
Bu konularda bir şey söyleyebilmek bence zor. Amerika’nın Çin’le olan gerginliği gerçek bir gerginlik. Bunda 
bir tereddüt yok. Ülkeler arasındaki güç dengesi ilk önce ticaretle ortaya çıkıyor. Ticarette yükselen diğer 
alanlarda da sırayla yükselmeye başlıyor. Yani Çin ilk başta ticaretle başladı ama şimdi bunu ekonomi, si-
yasi, finans, askeri, bütün bu alanlara yaymaya başladı. Yaymaya başlayınca bölgesinde bir ağırlık oluyor. 
Ağırlık olunca tabi Japonya ve Kore’yle de rahatsızlıkları oluyor. Bu ilk defa şimdi [ortaya] çıkan bir şey değil. 
Bu gerginlik öyle çok kolay giderilebilecek bir gerginlik değil ama inşallah bir şekilde dengeye ulaşırız diye 
düşünüyorum. Ama bu gerginlik devam edecek bir süre.
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SİNEM CANTÜRK:
Panelistleri size kısaca tanıtmak istiyorum. Prometeia’dan Martin Skup dijital danışmanlık uzmanı. Pieter 
Zylstra, Orange Business Services’tan dijital dönüşüm bölge direktörü. İş Bankasından da Sezgin Lüle, ku-
rumsal mimari bölüm müdürü. 

Panele başlamadan önce, sorularıma geçmeden önce ben mevcut finans hizmetleri konusunda Türkiye’de 
global olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda dijitalleşme konusunda çok önemli geliş-
meler oldu, özellikle endüstriyel, telekomünikasyon alanında, perakendecilik, tüketici ve finansal hizmetler 
alanında. Ancak telekomünikasyon ve finans hizmetleri dijital olgunlukta diğer sektörlere göre çok daha 
üst bir seviyeye ulaştı. Sektör için en önemli kriterlerden bir tanesi dijital olgunlukta dijital stratejilerin ya-
pılması ve dijital kurumsal kültürün oluşturulması. 

Bu yıldan itibaren önümüzdeki 5-6 yıl boyunca finans sektörünün ve bankacılık sektörünün iki temel 
zorlukla karşılaşmasını bekliyoruz ve bunlar müşteri beklentileri ve müşteri deneyimleriyle ilgili. Bu zor-
luklardan ilki pazar payını artırmakla ilgili olacak. İkincisi de yüksek değerli müşterileri elde etmek ile 
ilgili olacak. 

Bu yaklaşım sayesinde şunu söyleyebiliyoruz; finans hizmetleri sektörü çok önemli bir paradigma deği-
şimiyle karşı karşıya. Sürekli değişen müşteri deneyimleri ve tercihlerine baktığımızda, yapay zekâ, 
makine öğrenme, şeylerin interneti ve blockchain gibi teknolojiler, finans kuruluşlarının ürünlerini ve 
hizmetlerini sunma şeklini değiştiriyor. Bu sürekli değişen ortamda rekabetçiliği korumak, bizim en zor 
görevlerimizden bir tanesi. Finans kuruluşları birçok önemli dönüştürücü çaba sarf ediyor. Özellikle eski 
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teknolojilerden daha mobil operasyonlara geçiş için çalışıyor. Bu dönüşümleri yaparken yerel ve global 
düzenlemelere de uymak durumundayız. Dolayısıyla ileride finansal kuruluşlar pazarda tek sağlayıcılar 
olmayacak. 

Şimdi sözü panelistlere vermeden önce şunu söyleyebiliriz; bizim bir yol haritası geliştirmemiz lazım, fi-
nansal teknik kuruluşlarla veya diğer finansal kuruluşlarla beraber çalışmamız gerekiyor, bir adım öteye 
geçmek için. Bu açıdan ilk sorumu Pieter’a sormak istiyorum. Aplikasyona dayalı bankacılık, bu geleneksel 
bankacılık ortamını nasıl değiştiriyor ve globalde son gelişmeler neler?

PIETER K. ZYLSTRA, B.A, M.Sc.:
Ben Orange Business Services’tan geliyorum, İstanbul’da olduğum için de çok mutluyum. 

Belki biliyorsunuzdur, Orange uygulamaya dayalı bankacılık hizmetini başlattı geçen sene. Bu daha önceden 
de bahsedilen yeniliklerden bir tanesi. Bu hafta 200 bin müşteri olduğunu basın açıklaması yaptı. 12 ay içe-
risinde 200 bin müşteri kazandık, sadece dijital platformdan. Bu da önemli bir durum, bankacılıkta yeni 
bir dinamik, yani aplikasyon bankacılığı globalde yapan ilk yer. 

Ben Dubai’deyim ve Afrika’daki bankalarla çok çalışıyorum. Kahire’den Cape Town’a bir sürü mobil cihaz 
kullanılıyor, şu an yüzde 80 oranında mobil cihaz kullanımı ve bu giderek artıyor. Şu anda Afrika’daki yüzde 
100 cep telefonu penetrasyonu görüyoruz. Yüzde 30 civarında banka hesapları var. Mesela Mısır’da yüzde 
40; 100 milyon insan var ve 45-50 milyon insanın hâlâ bir banka hesabı yok. Bu yolculuğa başladıklarında 
mobil cüzdanlarla başlayacaklar. Sonra biraz daha ilerleyince bu finansal kapsayıcılığa geçiyorlar. Mikro 
krediler, mikro sigortalara geçiyorlar. Bu da İstanbul’dan uzak değil burası Kahire, birkaç saatlik uçuş me-
safesinde, yani dijital bankacılık buraya da geliyor, mobil de önemli bir kanal. 

Avrupa’da Orange bankası ilk dijital banka. Orange’ın mobil operatörler sayesinde buradaki yapay zekâ-
yı destekleyecek teknolojisi de var. Bunun hakkında daha sonra da konuşacağız. Çok uzak değil, Afrika’da 
dediğim gibi 1 milyardan fazla insan mobil aplikasyonla bunu kullanmayı bekliyor.

SİNEM CANTÜRK:
Sezgin Bey aplikasyona dayalı bankacılık konusunda neler olduğunu düşünüyorsunuz? 

SEZGİN LÜLE:
Geleneksel bir banka açısından burada bir zorluk söz konusu. Aplikasyona dayalı bankacılıkta açık banka-
cılık platformları bu süreci yönetiyor, bir paradigma değişikliği var. Verilerin çok olması, düzenleyici güçler, 
bu sektöre şekil veriyor. Bu Avrupa’da hâlihazırda olan bir süreç. Türkiye’de de bazı değişiklikler bekliyoruz 
bu açıdan. Ama hâlâ her şey değişmiş değil. Bütün bu gelişmeler geleneksel bankalara bazı zorluklar da 
getiriyor.  Artık bankacılık sisteminin hayatta kalıp kalmamasını konuşmuyoruz. Risk değerlendirme de 
gerekecek. Bunların çok iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekecek, yani bankacılık için bir değer konum-
landırması söz konusu olacak. Ama asıl soru şu; bankalar müşterilerinden uzaklaşacak mı ya da günlük 
rutinleri değişecek mi müşterilerin? Geleneksel bankalar için asıl zorluk bu. 

Aplikasyona dayalı bankacılık, yeni bir değer konumlandırma getiriyor. Aynı zamanda farklı veri kaynakları 
var, bunlar da farklı müşteri deneyimleri tasarlıyor. Önemli olan şeylerden biri, bu en büyük zorluğun as-
lında aynı zamanda bir fırsat olması. Türk ekonomisinde de dijitalleşme oranı oldukça olgun bir seviyede. 
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Dolayısıyla bu ilerleme, geleneksel bankacılık için bir fırsat olarak görülürse daha mümkün hale gelir. 
Ben geleneksel bankaların bu ekosistem oluşturma konusunda çalışması gerektiğini düşünüyorum. Banka-
ların müşterilerin günlük hayatlarında görünmez hale gelmesi lazım. Yapay zekânın artması da söz konusu 
olacak. Bunları güçlendirerek rekabete yerlerini daha iyi bir duruma getirebilirler geleneksel bankacılık için. 
Tabi ki ölçeklendirme önemli bir parametre ve Türkiye’de bankalar tam bir ortam oluşmadığı için şu anda 
aplikasyona dayalı bankacılık yapmıyorlar. Ama penetrasyon oranı, mobilite, dijital müşteri deneyimi yönünü 
de artırıyorlar, kendi ekosistemlerini oluşturmak için. Bu da biraz zor çünkü bu açıdan bir geleceği planlama da 
gerektiriyor, bir iş birliği olması lazım. Burada da bankalar kendi yatırımlarını yapıyorlar. 

SİNEM CANTÜRK:
Dönüşüm konusunda Martin belki seninle başlayabiliriz. Online finansal kuruluşlar devreye girdiğinde, onli-
ne danışmanların girmesi aracı kuruluşları ortadan kaldıracak mı? Daha merkezilikten çıkmış iş modelleri 
mi göreceğiz, teknoloji mi güveni sağlayacak?

MARTİN SKUP:
Ben Prometeia’dan geliyorum. Biz müşterilerimize çevrimiçi finansal danışmanlık süreçleri sunuyoruz. 
Dijitalleşme stratejileri de sunuyoruz, perakende yatırım süreçleri anlamında. Bankalardaki yöneticiler 
veya yatırım şirketlerinin çevrimiçi dijital danışmanlık alanında çok etkili olduklarını düşünüyoruz. Bu-
nun da birkaç sebebi var, dört tanesini size söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi ekonomik, ikincisi hiz-
met derinliği, üçüncüsü düzenlemeler ve son olarak da müşteri bazı. 

Şimdi bunlara tek tek bakacak olursak; ekonomik olmasıyla başlayayım. Finansal danışmanlık çevrimiçi 
olduğunda, bu düşük ücretli bir iş anlamına geliyor; 0,03 gibi bir yüzdeye sahip. Ancak böyle bir danış-
manlığı kurmak oldukça önemli bir yatırım gerekiyor, satın almalardan bahsediyoruz, burada dirayetler 
var, idare ve operasyonlar var. Dijital danışmanın bunu tamamen yapması ne kadar sürer? Belki 10 yıl sürer. 
Belki bu açık API’lar, bu maliyeti biraz daha düşürebilir yatırım anlamında. Ancak yine de önemli ölçüde 
kalacak. Start-up’ların bu pazara girmesi çok da kolay değil. Burada da eskileri ne olacak, belki stream 
lining veya dijitalleştirme yapabilirler ama temel özellikler burada. Bir de geleneksel kanalları kullanma-
yan müşteriler de olacak. Bunlar da online hizmet modeline geçebilir ve daha aktif hale getirebilirler. Bu 
ekonomi kısmıydı. 

İkinci konu ise hizmetlerin derinliği. Şimdi start-up’lardaki danışmanlar sadece ETF’leri yapıyorlar, yani 
perakendeci yatırımcıların bile çok daha kompleks ihtiyaçları var. Aynı zamanda insan sermayesi konu-
sunda belli bir korumaya ihtiyaç duyuyorlar. Çok basit bir tablo değil yani, birkaç ETF’yle yapılacak bir şey 
değil. Eskiden çok daha kompleks kataloglarla veya çoklu ürün segmentleriyle uğraşıyorlardı. Burada ma-
aşlar, sigortalar, yatırım hizmetleri de söz konusuydu.

Üçüncüsü düzenlemeler, regülasyon. Önce yatırımcıyı korumak gerekiyor, çünkü self servis bir model 
bu. Uygulanan düzenlemelere de uymak gerekiyor. Danışmanların düzenleyicilerle deneyimi çok fazla. 
Bu hizmetleri uzun süredir geleneksel kanallarla bir süredir sağlıyorlar; düzenleyicilere ve sürece alı-
şıklar. 

Son olarak müşteri bazı. Bu pazara yeni girenler, yeni aracılara güvenmek durumundalar. Ancak bu bir 
ölçek sektörü, başa baş olmak için müşteriye ihtiyacınız var. Bankaların zaten müşterileri var, bu müşte-
riler zaten bankalara şu anda güveniyorlar, paralarını emanet ediyorlar. Dolayısıyla onlar için çok da zor 
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değil. Türkiye’de bu varlık yöneticileri hizmet sağlama konusunda belki önceki sağlayıcılar için, yani eski 
şirketler ve bankalar için bir ortak girişimi olarak görülebilir. Bankaların bir sürü bireysel müşterisi var 
ve bu müşterileri varlık yöneticilerine yönlendirip dijital hizmetlerde çapraz satış uygulanabilir bankacılık 
ürünleri için. Bence dijital danışmanlık kesinlikle bir fırsat bankalar için. Dijital alana yeni girenlere baka-
cak olursanız, İngiltere’de ve Amerika’da bu firmalar zorlanıyorlar. Yönettikleri varlıklar toplam varlıkların 
yüzde 1’i kadar, 10 yıl geçmiş olmasına rağmen. Amerika’da 2008 yılında başladı. Dolayısıyla çok fazla böyle 
başa baş gidiyorlarmış gibi görünmüyor, verilerin çoğu bize bunu gösteriyor. Çok da iyimser bir tablo değil. 

Bu start-up’lar, yani pazara yeni girenler belki bir vizyonla girebilir, B2C hizmetleri sağlayabilirler, birey-
sel müşterilere teknolojilerini satabilirler ve bankalara bunları satabilirler. Bankalar açısından da bu 
aslında anlamlı bir şey çünkü satın aldıkları dijital modeli verimli bir şekilde daha büyük kitlesel müşte-
rilere sunabilirler. Hatta aynı teknolojiyi hibrit model için de kullanabilirler. Online iş birliği iletişimi ve ilişki 
uzmanlarıyla beraber yürütülen görüşmeler ve geleneksel yüz yüze görüşmeler yapılabilir. Yani müşteri 
burada nasıl bir iletişim kuracağını ve bunu ne zaman yapacağını seçebilir. Bu kesinlikle çok ilginç bir tablo 
ve bence bankalar için de çok fazla fırsatı var burada. Dahası, online danışmanlar bu süreçleri streamline 
hale getiriyor, otomatik hale getirip yönetiyorlar.

Streamline haline getirilen süreçler geleneksel kanallara da uygulanabilir. Bu da platformlar oluşturma-
ya götürebilir danışmanları. Bu sayede düşük maliyetli hizmetlerden yararlanabilirler, uyum garantisi olur. 
Bankalar da daha merkezileştirilmiş ticari kontrol sağlamış olurlar çünkü sonunda işlemlerin online 
veya geleneksel olması çok da büyük bir fark yaratmaz.

SİNEM CANTÜRK:
Robo danışmanlık, buna geçecek miyiz, burada davranışsal veya kültürel bariyerler, engel-
ler var mı ve globalde başarı hikayesi var mı, bizimle eğer deneyimlerinizi paylaşırsanız çok 
memnun oluruz.

PIETER K. ZYLSTRA, B.A, M.Sc.:
Bir benzetmeyle başlamak istiyorum. Bu da havayolu sektörü.15 yıl önce kimse bu ucuz bi-
letlerden almıyordu, son 15 yılda ise Avrupa, Asya ve başka yerlerdeki koltuk kapasitesini 
artık daha düşük bütçeli uçaklar, havayolları oluşturuyor.. Ama neden ara ara ucuz uçak bileti 
alıyoruz? Maliyeti daha düşük olduğu için. Burada neredeyse sıfıra yakın marjinal maliyet var. 

Facebook, Google, Alibaba’nın bize de öğrettiği şu; B2C pazarda sıfıra yakın marjinal mali-
yetle hareket ettiğinizde büyüyorsunuz. Robo danışmanlar, çalışan maliyetini azaltıyor. IT 
platformları çok hızlı bir şekilde farklı kullanıcılara göre, taleplere göre değiştirilebiliyor 
ve çok daha yüksek kâr marjlarına sahipler. Kültürel farklılıkları sordunuz; bence kültü-
rel farklılık yok. İki ay önce Çin’deydim, mağazaların çoğunda nakitle ödeme yapamadım. 
Uygulamamı gösterdim, QR koduyla ödedim. Artık tamamen IT’nin ticarileşme dönemine 
gidiyoruz. Genç nesil bunu sağlıyor. Kültürel farklılıklar yok bence. WhatsApp’ı kullanmada, 
para paylaşmada bir kültürel farklılık yok. Hindistan’da halihazırda yapılıyor. Bence kültürel 
farklılıklar yok. 

Ekonomik anlamda iyiyse ve ucuzsa insanların tepkisi aynı; benim için ucuz havayolları 
biletiyle ucuz danışmanlık aynı. 
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SİNEM CANTÜRK:
Sezgin Bey, robo danışmanlık konusunda ne düşünüyorsunuz? İş Bankasının planları neler, projeleriniz ol-
duğunu biliyorum.

SEZGİN LÜLE:
Yatırım alanında bazı robo danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz. Portföy yönetiminde verimli varlık tahsisi 
konusunda çalışmalarımız var, müşteri deneyimlerini artırıyoruz, risk profillerini daha otomatik bir şekilde 
yürütüyoruz. Bunlar kısa vadede yaptıklarımız. 

Robo danışmanlığı yapay zekâ açısından incelemek istiyorum; kültürel engeller var mı diye sordunuz. Yapay 
zekâ artık çok moda ve teknolojik şirketlerin çoğunda bulunuyor. Mesela biz bile yapay zekâ programını bir 
yıldır çalışıyoruz. Büyük verilerde bunları kullanıyoruz, pattern’leri görmeye çalışıyoruz. Bu aynı modelin dijital 
ikizini yaratmak gibi; müşteri deneyimini artırmak için. Ancak iş modeli açısından baktığınızda, yapay zekâ-
yı geleneksel bankacılık sektöründe şöyle görüyoruz; bu sadece insan faktörünü zenginleştirecek, çalı-
şanların faktörünü zenginleştirecek. Yani yapay zekâ mevcut çalışanların yerine geçmeyecek. Çünkü bu 
iş sektörlerinde, insan ilişkilerinin belli segmentlerde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada yapay 
zekâ çalışanlarımıza daha iyi kararlar almada, daha iyi değer konumlandırma ve müşteri deneyiminde. 
yardım edecek. Biz buna inanıyoruz. 

Mesela 5 yıl içerisinde bankadaki danışman veya uzaktan ilişki danışmanları, yapay zekâ teknolojilerini kul-
lanmazlarsa etik olmayacak. Müşterinin bundan ne kadar faydalanabileceğini gösteren birçok örnek var. Kül-
türel ve sosyal farklılıkları yine insan faktörü belirleyecek bu iş modelinde. Tabi ki geleneksel bankacılık 
iş modeli de buradaki yerini koruyacak, farklı parçalara bölünecek diyebiliriz. Platform iş modelleri olacak.

Orada bir yapay zekâ kullanan bir ilişki yöneticisi olmayacak, API sistemlerini bu ekosistemlere bağlamakla 
kalmayacak, banka olarak müşteri için görünmez olacaksınız, o deneyimi görünmez bir şekilde yürütmeniz 
gerekecek. Arkadaşlarım B2B ölçeğinden de bahsetti. Bunlar ölçek ekonomilerinde faydalanıyorlar ve bunlar 
hiç insan etkileşimi olmayan makine ağları. Mevcut müşteri tabanınızı kullanabilirsiniz ya da çok kolay bir 
şekilde müşteri ağınızı artırabilirsiniz. Yapay zekâ kültürel engeller getirmiyor bence. Bence hâlâ çalışanla-
rımıza yardım edecek, insan faktörünün zenginleştirilmesini sağlayacak. Bizim bakış açımız bu yönde.

SİNEM CANTÜRK:
İyi haberle yani, her zaman insana ihtiyaç olacak. Dördüncü sorum, PSD2 uygulamaları ve çıkan uygula-
malarla, düzenlemelerle alakalı. Açık veri, açık API, finansal kurumları ve teknoloji şirketlerini beraber 
çalışmaya zorlayacak mı, yoksa girişimcilerle yeni iş birliği gerekecek mi, start-up’lar, teknoloji oyuncuları 
ve büyük finans kuruluşları için nasıl görüyorsunuz?

MARTIN SKUP:
Kesinlikle buradaki çizgiler bulanık, buradan Orange bankası örneği var (telefon operatörü iken mobil banka 
kuran örnek). Tam tersi de geçerli, bankalar da start-up’lar açmaya başlıyorlar. Hatta bunlar bizimki gibi 
şirketlere rakip hale geliyorlar. 

Dolayısıyla birçok sınırın ötesine geçilecek. İlk kısımda da dinledik, çok yakında teknoloji şirketleri ve ban-
kalar arasında çok az fark olacak. Tamamen ne zaman gerçekleşir bilmiyoruz ama bu sınırlar gittikçe 
bulanıklaşıyor ve bu böyle olmaya da devam edecek. Bankalar kesinlikle çok iyi bilgi topluyorlar, işlem 
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verileri var, para transferi yaptığımızda bunların verileri sistemlerde depolanıyor. Bu veriler kullanılıyor 
farklı şekillerde. Benim şirketimde bile bu verileri kullanmak için ayrılmış bir bölüm var. Özel bir müşteri-
nin nerede ne kullandığına ve o müşterinin hangi yaşam aşamasında bunları kullandığına bakıyoruz. Bunu 
müşteri hizmetleri sisteminde, daha iyi kampanya sunmak için kullanıyoruz. 
Ama şu ana kadar tam anlamıyla bitirici bir geliştirme görmedim, çok yeni bir uygulama olduğunu görme-
dim veya çok inanılmaz bir gelişme görmedim. Giderek artıyor ama hâlâ yapılacak çok şey var. 

PSD2 ile beraber açık verilerle ilgili şöyle bir gelişme var; bankalar bu veriye sahip olma avantajını 
ve dolayısıyla rekabetçi avantajını kaybediyor. Çünkü diğerlerinde bu veriler yok. Ancak bu alanda çok 
önemli bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Burada önemli olan, müşterinin güven konusu ve mevcut 
müşteri tabanının kullanılması. Yani bu pazara yeni girenler için belki o kadar geniş ve çeşitli bir müşteri 
tabanı olmasa da şunu söyleyebilirim; burada bankalar bir avantaja sahip. Bu devam edecek mi etmeyecek 
mi göreceğiz. 
Biz Prometia’da açık veriye dayalı farklı hizmetler tasarlıyoruz. Mesela global müşteri temsilcileri var. Bu-
radaki müşterilerin bütün finansal durumunu inceliyoruz, emeklilik fonları varsa, borçları varsa, bunların 
hepsine bakıyoruz. Sonra analitik modeller oluşturuyoruz. Bu sayede danışmanlık hizmetleri tasarlıyoruz. 
Çoğunda ya kısmi bir şey yapılıyor ya da müşteriden duydukları bir şey yapılıyor. Bankalar küresel müş-
terilerinde bunu kullanabilir veya yeni pazara girenler de bunu yapabilir. Bu bankalar için hâlihazırda bir 
avantaj. Bankalar için bu avantajı kullanmaları çok önemli, açık veri konusu çok önemli bir avantaj. Belki 
teknolojiyi rekabetçi avantaj ve farklılaştırıcı bir faktör olarak görebilirler. Pazardan farklı olarak kendi 
kuruluşlarında kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları modeller ile öne çıkabilirler. Start-up’lar 
bu konuda zorlanacak diye düşünüyorum.

PIETER K. ZYLSTRA, B.A, M.Sc.:
Ben Avrupa’dan bir örnekle başlamak istiyorum. Ben Hollandalı olduğum için Hollanda’dan bir örnek ve-
riyorum. ING çok önemli bir front-end aplikasyonu tasarladı. Düzenleyici çerçevenin sağladığı olanak ile, 
bütün banka hesaplarınıza, kredi kartlarınıza aynı yerden ulaşabiliyorsunuz. 

Müşteri hizmeti, müşteri deneyimi çok önemli, artık müşteriler 6 tane farklı hesaba girip şifre girmek 
istemiyor. Bütün finans tablosunu tek bir yerde, tek bir aplikasyondan görmek gayet çekici bir öneri. 
Artık rakibe göre daha çok şey sunmanız lazım. PSD2 Avrupa’da bankaları API’lerini açmaya zorluyor. 

Şimdi biraz Avrupa’nın dışına çıkalım, Asya’ya bakalım. Asya’da Singapur’da düzenleyici otoriteler için APIX 
var, bunu çıkartacaklar. API değişimi demek APIX. Asya’da farklı ülkeler farklı düzenleyici kurumlara tabi.

Singapur kendini finteklerin bir hub’ı olarak görüyor, dolayısıyla böyle bir alan oluşturulacak. Gelenek-
sel bankaların buna katılması çok daha kolay olacak, bu API’leri kullanmaya başlayacaklar. Düzenleyici-
lerin bu yönde ittirmesine rağmen pazar kendi çerçevesini oluşturmaya çalışıyor. Ve bu pazarda çok farklı, 
çok ilginç oyuncular çıkacak. Endonezya’da 3-4 yıl önce Gojack adında bir uygulama çıkardılar. Mesela bu 
kişiler son 2-3 yılda o kadar büyüdüler ki artık 1 milyardan fazla değerde e-para lisansları var. Bunlar gele-
ceğin bankaları diyebiliriz, yeni teknolojinin yarattığı bankalar.

Yolt’un da entegre etmesi söz konusu finans ortamına. Bu da birçok pratik ve finansal özellik getirecek. 
Arkadaşımın bahsettiği gibi Afrika’da tabi PSD2 yok ve açık veri yok. Şu anda mobil para sağlayıcılar ve te-
lekomünikasyon şirketleri var. Ama fintekler bunu sağlıyor bankalara. Banka şubelerinin olmadığı yerlere 



sermayepiyasalarikongresi.org.tr210

bunu sunuyorlar. Mesela KYC risk değerlendirmeleri yapıyor. Avrupa’da PSD2 çerçevesi rekabeti belirliyor, 
Asya’da pazar kendini düzenliyor bir ihtiyaç olduğu için, Afrika’da da fintekler yerel düzenlemeleri ya-
pıyorlar. Afrika’daki bankalarla görüştüm, çoğu müşterim. Finteklerin devreye girmesinden memnun 
olduklarını söylüyorlar. Bankaların IT sistemleri veya risk değerlendirme sistemlerinin DNA’sı bunu sağ-
layamaz. Ama pazarda büyüyor bu 5 dolarlık krediler. Size böyle bir genel durum sundum. 

SEZGİN LÜLE:
Açık bankacılık konusunda dediğim gibi Türkiye henüz daha dokunulmamış bir bölge. Bizim örneği-
mizden bahsedeyim. İş Bankası için açık bankacılıkta ve bu API’leri paylaşma ekonomisinde bir sıkıntı 
yok. Bu düzenleyici değişmeler, bu eski geleneksel bankalar için birer fırsat. Bu şekilde görürseniz 
faydaları olur çünkü en nihayetinde düzenleyiciler PSD2, açık bankacılık gibi şeyleri şeffaflık getir-
mek, rekabeti artırmak ve finans sektöründe değer yaratmak için istiyor. Çünkü teknolojiler artıyor, 
zenginleşiyor, teknoloji ilerliyor ve farklı oyuncuları ekonomiye sokuyor. Bence yeni bir iş birliği avantajı 
söz konusu. Eğer durumu; “benim verim en değerlisi” olarak görürseniz, o zaman iki taraf da kaybeder 
bu oyun teorisinde. İki taraf için de faydaları artırmak gerekiyor. Bence bankalar bu şekilde görmeli. 

Türkiye’de son 2-3 yılda bankalar bu çeviklik kültürüne başladı, fintekler çıkmaya başladı. Bu gig 
ekonomisinin de büyüdüğünü görüyorsunuz, şu anda daha ilk aşamalarda. Genç yetenekler kendi 
start-up’larını kuruyorlar ve belli şirketlerde uzun süre çalışmak istemiyorlar. Belli bir süre çalışı-
yorlar ve kendi işlerini yapmak istiyorlar. Bu tarz bir bağımsızlık, bu fintek ve start-up ekosistemini 
oluşturuyor Türkiye’de. 

Biz deneyler de yaptık, sadece İş Bankası değil, bütün bankalar bu hackahthon’lar aracılığıyla, çevik 
iş birliği planları ile bunları araştırdık. API platformları oluşturmaya başladık. Bu da bu açık banka-
cılık platformunu tanımak için ilk aşama. Mesela bizim örneğimizde bir API platformumuz var, bütün 
geliştiricilere açık. Bütün fintekte çalışanlar ve yeni aplikasyon geliştirenler bu API’leri kullanabiliyor. 
ATM nerede, bankaya log girişi yapabilir miyim veya bir tüketici kredisi verebilir miyim? Bunların hepsi 
zaten sistemde var. Bu hazırlıklar aslında sektörü finteklerle iş birliğine hazırlıyor, bu çok önemli 
bir fırsat. 

Buradaki arkadaşlarımın da söylediği gibi bankalarda bu eski IT sistemleri var, bütün o paradigma-
lar, mainframe’ler var ve bunlar hep eski sistemler. Bu eski yeteneklerin tamamen farklı düşün-
mesi mümkün değil. Yeni girenler yeni taze fikirlere sahip. Bu iş birliği ortamında start-up’lara 
destek sistemiyle bankaların yatırım yaptığını da görüyoruz. Bir de girişim sermayesi var, bunların 
ilk adımları melek yatırımcılar var. Bunlar da kurumsal girişim sermayesi sağlıyor. Bu mekanizmalar 
ekosistemi birleştiriyor, dolayısıyla ben düzenlemeler çıkınca bankaların bunlarla baş edebilece-
ğini düşünüyorum. Aplikasyon, uygulama bankaları da bu olgunluk seviyesi, bu ekosistemde rekabet 
edebilir. Yani Türkiye’deki sektör buna hazırlanıyor.

SİNEM CANTÜRK:
Hepinize tamamen katılıyorum çünkü bu görünmez bankalar artık devreye giriyor. Ancak bu geleneksel 
bankaların da yerine geçmeyecek. Son olarak düzenlemeler hakkında sorun olacak, bir IT denetçisi ola-
rak düzenlemelerle ilgileniyorum. Dolayısıyla düzenleyicilerin rolünü nasıl görüyorsunuz, yani burada kural 
bozan mı yoksa global finansal ekosistemi harmonize edenler mi düzenleyiciler? Yine herkese soruyorum 
bu soruyu.
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SEZGİN LÜLE:
Ben iki açıdan görüyorum. Hem kural bozucu hem de sağlayıcı olabilir. Bu düzenlemeleri nasıl gördüğünü-
ze bağlı, bir önceki soruya verdiğim cevapta da böyle söylemiştim. 

Düzenleyici açıdan baktığınızda başta çok katı, çok sıkı bir düzenleme olursa, sizin işiniz için yıkıcı da 
olabilir. Mesela arkadaşım Çin’deki deneyiminden bahsetti, plastik kredi kartları deneyiminden bahsetti. 
Artık Alipay gibi veya farklı ödeme yöntemleri kullanılıyor, Visa veya Master yok. QR kodu kullanılıyor. Peki, 
neden böyle bir şey oldu? Çok daha hafif düzenlemeler olduğu için. Yani hükümet bu yolu açmış oldu. 
Gerçekten sıkı düzenlemeler getirmeyerek yenilik için yolu açmış oldu. Şimdi olgunluk seviyesine ulaş-
tıkları için düzenlemeleri getiriyorlar çünkü artık ekonominin önemli bir kısmı haline geldi bunlar. Teknoloji 
firmaları Çin bankalarının bilançolarında yer alıyorlar. Mevduat topluyorlar ve yüksek faizler alıyorlar, artık 
düzenlemelerin gelmesi lazım. 

Bence bu düzenlemeler bir oyun alanı, bir kum havuzu gibi görünmeli. Yenilik için belli bir alan oluştu-
rulmalı. Mesela Türkiye’den örnek vereyim. KYC de bir sürü kontrol yapıyor. müşterilerin bu denetimleri 
yüz yüze yapılıyor. Türkiye’de bir düzenleme olmadığı için dijital yapılamıyor. İstatistiklere bakarsanız, Tür-
kiye’deki işlemlerinin yüzde 60’ı mobil uygulamadan işlemlerini yapıyor. Bu açıdan düzenleyiciler açısın-
dan şunu söyleyebilirim; teknolojik gelişmeler bir kere olgunlaştıktan sonra düzenlemeler sıkılaşabilir 
yoksa en baştan sıkı olursa sağlayıcı yerine daha engelleyici bir konuma geliyor.

PIETER K. ZYLSTRA, B.A, M.Sc.:
Suudi Arabistan’da, Abu Dabi’de veya Dubai’de bankaların sıkı düzenlemelerden şikâyet ettiğini görüyoruz. 
Düzenleyiciler daha sıkı. Google’a “Dubai’de fintek” yazarsanız; Dubai için fintekler’in global hub’ı diye iddia 
ediyorlar. Dolayısıyla düzenleyici kurumlar için bu bir dilemma. 

Kum havuzundan da bahsedildi. Yeniliklerin ortaya çıkması için bu kesinlikle önemli. Son olarak şunu söy-
leyeyim. Müşterilerime genellikle şunu soruyorum, hiçbir şey yapmama maliyetini hesapladınız mı? 
Burada düzenleyiciler de şunu fark etmeli; düzenleyici bir çerçevenin olmaması bankaları hiçbir şey 
yapmamaya itiyor ve bu gayrisafi hâsıla için önemli. Bence bu “hiçbir şey yapmama maliyeti” tartışılmalı. 

MARTIN SKUP:
Ben de İtalya’dan bir örnekle bunu bitirebilirim. MiFID İtalya’da çok katı anlamda yorumlandı, diğer Av-
rupa ülkelerine göre. Bunun sonuçlarından bir tanesi şöyle oldu; çok yenilik olmasını sağladı. Çünkü 
inovasyonlar “daha katı bir çerçevede nasıl iş yapılır” konusunda yeniliklerdi. Bir sürü yeni kural çıktı. 
Avrupa’da şu anda artık MiFID, MiFID2 için de aynı süreçler işliyor. 

Bence düzenlemeler sadece kısıtlayıcı veya ilerletici gibi değil, çok daha karmaşık ilişkiler getiriyor. 
Bütün bu yenilikler İtalya’daki yerel yenilikler olarak kaldı çünkü burada uyum için yapılanlar İtalya’ya öz-
güydü. Bu iyi bir şey mi, yoksa kötü bir şey mi bilemiyorum. İtalya yeni girenler için çok daha zor bir pazar. 
Diğer taraftan İtalyan teknoloji şirketleri çok daha hazır yurtdışına açılma konusunda. Çünkü daha kısıtlayıcı 
ortamlarda çalışabiliyorlar.

SİNEM CANTÜRK:
İstanbul’u bir finans merkezi olarak görmek istiyoruz diyorsak, şunu söylemeliyiz; düzenleyici kuruluşların 
inovasyon dostu bir ortam sunmaları lazım. 
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Sezgin Bey’in söylediği gibi kuantum işlemci konusu var. Kuantum işlemci konusunda söyleyeceğiniz bir şey 
var mı? 

SEZGİN LÜLE:
Teknolojik mimari açıdan kuantum işlemci çok popüler hale geldi ve mevcut bilgisayarların ve işleme 
gücü farklı yapay zekâ modellerinin anlamlı sonuçlar vermesini sağlıyor. Çünkü paralel işleme gücü var 
ve kuantum işlemci de giderek artan bir güç olduğunu görüyoruz. Geleneksel işlemcilerde, bunlar sadece 
hesaplamaya dayalı, yani sıfır ya da bir var. Ama kuantum modelinde bir rakam sıfır ya da bir olabilir dediği-
nizde, bu katlanarak artan işlem fırsatları veriyor. 

Nerelerde kullanılabilir? Özellikle finans sektöründe, gerçekten sofistike durumlarda kullanılabilir. Fi-
nans pazarları veya portföy yönetiminde bu model çok doğru sonuçlar verebilecek durumda değil, her 
modele uygun değil. Türevlerin fiyatlandırılması gibi daha kompleks sorunlar için kullanılabilir kuan-
tum işlemci. Ama kötü haber şu; klasik bilgisayarlar ilk çıktığı 1950, 1960’larda nasılsa, bu alanda da 
öyle bir yolumuz var. Kongre’nin tema logosu olan yuvarlağın içindeki “Singularity” kavramına ulaşmak 
kesinlikle bulut işlemciyi insanın hizmetine sunulmasını gerektiriyor..

PIETER K. ZYLSTRA, B.A, M.Sc.:
100 yıl önce ekonomimizde petrol, altın savaşları vardı, şimdi fosil yakıtlar var. Bence ileride de veri 
savaşları olacak. Bence bu verileri alanlar, analitikleri yapanlar, yenilikleri yapanlar kazanacak. Veri, 
apayrı bir gelir kaynağı olacak. Ve bence bu veriye akın çok daha büyüyecek. 

SİNEM CANTÜRK:
Çok teşekkürler. Vaktimiz doldu, çok teşekkür ediyorum herkese, buraya katıldığınız için. Panelistlerime de 
çok teşekkür ediyorum, çok keyifli bir panel oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır, bizimle iç görülerinizi ve 
deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Türkiye’nin dünyadan çok uzak bir noktada olmamasına 
sevindim. Aynı zamanda aynı zorlukları yaşıyoruz, bunu öğrendik. Çok teşekkürler. Seneye görüşmek üzere.
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FARUK ECZACIBAŞI
Sayın başkanlar, değerli dostlar, gerçekten heyecanlıyım, çok güzel bir izleyici kitlesi var. He-
yecanlanmamanın imkânı yok. Dün de buradayım, Gerd Leonhard’ın konuşmasını izleme fır-
satı buldum. Davet edenlere de çok teşekkür ederim, beni burada ağırlayanlara da önce çok 
teşekkürlerimi iletmek isterim. Dün Gerd Leonhard gerçekten güzel bir sunum yaptı, kitabını 
ben aşağı yukarı bir sene kadar önce okumuştum, sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Dünkü 
sunumunda bir cümle benim özellikle dikkatimi çekti. Gerd, “gelecek ne kadar berraksa da 
ne kadar uzaksa veyahut yakın olduğu belli değil diye bir cümleyi sahneye yansıtmıştı.

Benim zaman zaman fütüristlerle bir derdim var. İnsan geleceğe zembille inmiyor. Adım adım 
gidiyor geleceğe doğru ama bir hatayı biz her zaman yapıyoruz, geleceği hep bugünkü kafa 
yapımızla irdelemeye çalışıyoruz. Halbuki bu adımları attığımız zaman, kafamızın içinde bir-
takım değişmeler de oluyor. Bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel, 30 sene 40 sene sonrasını 
tasvir ettiğimiz zaman bize çok ürkütücü gelirdi herhalde. Aynı şekilde 10 sene önce bundan 
sonraki 10 seneyi düşündüğümüz zaman çok ürkütücü gelirdi. Şimdi bizim yaptığımız ge-
nelde böyle bir şey. 10 senelerin, 20 senelerin sonrasını biz yargıladığımız zaman bugünkü 
kafa yapımızla yargılıyoruz. Halbuki adım adım gidiliyor geleceğe. Fakat bir şeyi yapmak ge-
rekiyor. Gerçekten bizim kuşağımızın, eğitimini analog dönemde almış bir kuşağın, gelecek 
döneme verdiği deneyimin ne kadar geçerli olup olmadığını bilmiyoruz. 

ANA KONUŞMACI: FARUK ECZACIBAŞI
14 Kasım 2018
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Ben 1989 yılını çok önemli bir milat olarak kabul ediyorum. 1989 yılı iki tane çok önemli 
olayın olduğu bir seneydi. Birincisi hatırlıyorsunuz, hatırlayanlar vardır herhalde, ön sıraya 
yakın olanlar daha çok hatırlıyordur, duvarın yıkıldığı senedir. Fakat o arada daha sonradan 
çok daha önemli olan bir konu oldu. TCP/IP’nin düğmesine basıldı, yani internet topluma 
açıldı. Yani bir şekilde dünyanın en büyük taban hareketinin seslendiricisi, network toplumla 
açıldı. 

Ben kendimi hiçbir zaman teknolog olarak görmedim ama birkaç sene sonra biz birtakım 
arkadaşlarla beraber Türkiye Bilişim Vakfını kurduk. Hatta kurulduğu zaman benim bir 
yazılım sihirbazı olduğum iddia edildi basında falan. Ben kod yazmayı dahi bilmem, hiçbir 
zaman öğrenmedim değil, üniversitede Fortran ve Cobol’la ilgilendim. Ondan sonra benim 
doğrudan doğruya kodlamayla hiçbir alakam olmadı. Ama şoförlüğü bilmek, araba tamircili-
ğini yapmakla aynı şey değil veyahut araba yapımıyla uğraşmakla aynı şey değil. Beni ilgilendi-
ren taraf toplumların, bireylerin veyahut kurumların internet gibi bir kavramla tanıştıktan 
sonra nasıl değişmeleri gerektiği: Yani bir şekilde yepyeni bir olgu koyuyorsunuz: toplumun 
yapısının içine ve her şeyin eskisi devam etmesini istiyorsunuz. Bizim Bilişim Vakfını kurma-
mızın amacı buydu. Bence doğru bir vizyondu, doğru hareket ettik mi, yanlış mı hareket ettik 
onu tam olarak bilmiyorum ama bu görüşün bugün çok daha geçerliliğinin olduğu ve çok 
daha fazla uğraşmamız gerektiği de hepimiz farkındayız bunun. Biz analog dönemde yetiştik, 
internet öncesi dönemde yetiştik. Biz sanal göçmeniz, dijital göçmenleriz. Ama zannetmeyin 
ki internet içine doğan kuşaklar ki artık internetin içine doğmuş bir kuşak üretime geçti, 30 
sene oldu. Onlar kalıcı, onlar dijital sakin falan değiller. Onlar artık devamlı farklı bir değişim 
içinde yaşamak durumundalar. 

Ben dört tane temel unsuru görüyorum, bizim sahip olmadığımız ama bundan sonraki ku-
şakların hangi alanda olursa olsun üstüne gitmesi gereken alanlar. 

• Esneklik, 
• Yakınsama, 
• Ağ yapısı, 
• Networking yani, bir de güvenlik. 

Ben planlamada yetiştim. Burada planlamada yetiştiğimiz arkadaşlar bugün ön sıralarda 
oturuyorlar. Biz o zamanlar 5 senelik planlar yapardık. Arkasından aşağı yukarı 10-15 sene 
sonra, 90’lı yılların ortasına geldiğimiz zaman 3 senelik planlar yapmaya başladık. Şu anda 
3 sene evvelki planların ne kadar geçerli olduğu konusunda düşünceleri ben size bırakmak 
istiyorum. Planlama yapmamak lazım demek istemiyorum, planlama bütçenin en önemli 
unsurlarından biri. Ama burada ön plana çıkan başka bir kavram var, esneklik. Tabloda gör-
düğünüz insanlık tarihinin başından beri aşağı yukarı ekonomik gelişmenin düzeyi. Burada 
bizim endüstri dönemi dediğimiz veyahut başkalarının yakın çağ dediği dönemde gördüğünüz 
gibi bir dirsek var. Bu dirsekten sonra yukarı doğru roket hızıyla fırlıyor. Biraz tabi tablonun 
şeklinden kaynaklanan bir yapı bu. Şöyle bakacak olursak, burası tarım toplumu, burası en-
düstri toplumu, bundan sonraki endüstri sonrası toplum. 

Hepimiz dinlemişizdir, özellikle devlet yetkililerinin çok kullandığı bir deyim var. Biz endüst-
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ri toplumunu kaçırdık, bilgi toplumunu yakalayalım. Bence bilgi toplumu diye bir şey yok. 
Biz eğer bir merdivenden bahsediyorsak, endüstri toplumu endüstri dönemi, bu merdivenin 
ilk basamağıydı. Bundan sonraki basamaklar daha kalın, gittikçe boyutları incelen, gittikçe 
daha yükselen adımlar halinde gidecek. Ve bundan sonra eğer zamanlamaya da bakarsanız, 
bu toplumların değişimi, bu yapıların değişimi herhalde seneler itibariyle olacak, bilgi top-
lumundan sonra ne gelecek, bunların hepsi bence bu dikey yapının üzerine oturuyor. Yani 
benim kuşağım eğer dirsek kuşağıysa, hatta yataya daha yakın bir kuşaksa, bundan sonraki 
kuşaklar dikey kuşağı, dikey dönemin kuşakları. Bence bu çok önemli bir farklılık getiriyor. 
Çünkü exponential/üssel gelişiyor her şey. 

Ben bir örnek vermek istiyorum, bir anekdotla devreye girmek istiyorum: Hindistan’da bir 
mihrace satranç bilgisine çok güveniyor, müthiş güzel satranç oynuyor. Bir gün bir tüccar 
ona ziyarete geliyor ve kendisinden oynamasını istiyor. Tüccar bir oyun oynuyorlar, tüccar onu 
havada yeniyor. Bir oyun daha oynuyorlar, yine yeniyor. Bir oyun daha oynuyorlar, yine yeniyor. 
Mihrace pes ediyor, diyor dile benden ne dilersen. Aman efendim estağfurullah ben sizden, 
sağlığınız falan diyor. Sen onu boş ver, ne istediğini söyle diyor. Dün aslında Gerd de kısmen 
bunu anlattı. Tüccar diyor ki peki, o zaman satranç tahtasını alalım, birinci kareye bir pirinç 
koyun, ikinci kareye iki pirinç koyun, üçüncü kareye 4, 8, 16, 32, 64, 128 olarak devam et-
sin. Ben sizden 64’üncü kareyi istiyorum diyor, 64’üncü karedeki pirinç miktarını istiyorum 
diyor. Mihrace bıyık altından gülüyor, şuna bir çuval pirinç verin de gitsin diyor. Yok diyor, ma-
dem benim ne istediğimi sordunuz, ben sizden bunu istiyorum diyor. Bir müddet sonra mu-
hasebeci geliyor ve konunun ne kadar vahim bir durumda olduğunu anlatıyor. 10’uncu kareye 
geldiğimiz zaman bir avuç pirinç yapıyor, 11’inci karede iki avuç. 54’üncü karede 1,5 Empire 
State Building kadar pirinç miktarı oluyor. 55’inci karede 3. 42’inci veya 44’üncü karede bir 
Çin Seddi oluyor, bir sonraki karede iki Çin Seddi oluyor. 64’üncü kareye geldiği zaman biriken 
pirinç miktkarı Himalayalar kadar oluyor. Eğer 65’inci kare olsaydı iki Himalayalar olacaktı. 
Üssel düşünmenin farkı burada. Biz hepimiz havuz problemleriyle yetiştik, her gün kendini 
katlayan havuz 30. günde tamamen doluyor. Yani bir gün evvel havuzun yarısı dolu ama bir 
hafta evvel havuzun yalnız yüzde 2’si dolu. Düşünün ki üssel bir şekilde gelişen nüfus, üssel 
bir şekilde gelişen enerji ihtiyacı, üssel bir şekilde gelişen üretim ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı. 
Biz artık böyle bir dönemin vahametiyle karşı karşıyayız. 

Dün de Muse Lowe’dan bahsetti Gerd:  Muse 18 ayda bilgisayarların veyahut teknolojinin 
gücü kendini katlar diyor. Yani siz bir bilgisayarı veyahut telefonunu aslında yarı fiyatına ala-
bilirsiniz. Veyahut aynı fiyataysa iki katı kalitede alabilirsiniz. Teknolojinin aşağı yukarı her 
alanı için geçerli olan bir prensip haline geldi. Bunun yanında bir de şeye bakalım, bilginin 
katlanması. O da aşağı yukarı bugün senede bire geldi. Gittikçe de o da ayrıca artıyor. Yani 
önümüzdeki senelerde bu 10 aya, 7 aya düşecek. Şu şekilde gözlemlersek eğer, işlenme gü-
cüyle veri hacminin getirdiği yapı, aslında bir o kadar da fazla sisteme karmaşıklık getiriyor. 
Ve bundan sonra bizim gittikçe daha fazla üssel olarak artarak yaşayacağımız bir konu. Ben 
söylediğim gibi planlamada yetiştim ama planlamanın esneklikle bağdaşarak, birlikte git-
mesi gereken bir yapısı var. Bu hem bireyler için geçerli hem kurumlar için hem de ülkeler 
için geçerli.

İkinci konuya gelmek istiyorum, yakınsama. Yakınsama bana çok zoraki bir kavram gibi geli-
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yor, maalesef yeni yeni bu kavramları buluyoruz. Aslında İngilizcesi belki çoğunuzun bildiği bir 
terim, convergance. Şu gördüğünüz masanın üzerindeki tüm aletler artık cep telefonunuzun 
içinde. En büyük telefon, burada gördüğünüz telefon, sabit telefon, sizin elinizde tuttuğunuz 
cep telefonundaki fonksiyonların sıralamasında 5. sırada. Yani telefonun asıl fonksiyonu 
telefon değil. Şöyle bir düşünürseniz, bütün bu aletlerin, bütün bu masadaki gereçlerin tele-
fonun içine girmesi, kaç tane endüstriyi berbat etti, en azından burada fotoğraf makinesini 
görüyorsunuz. Eskiden fotoğraf makinelerinin içinde film vardı, Kodak’ın başına gelenleri 
hepimiz biliyoruz. Kaç tane şirket büyük şirket yavaş yavaş bu yapıya ayak uydurmayı becere-
mediğinden dolayı uçurumun kenarına geldi ve bazıları düştü. Benim de bununla ilgili bir ör-
neğim var. Ben her zaman müzik meraklısı oldum, özellikle gençliğimde talebelikten itibaren 
büyük bir rock müzik meraklısıydım, caz müziği meraklısıydım ve iyi de bir plak koleksiyo-
num vardı. Aşağı yukarı 1968’den itibaren plak toparlamaya başladım kendi çapımda, 82-83’e 
geldiğim zaman gayet güzel bir koleksiyonum oluşmuştu. Fakat ondan sonra CD’ler oluştu. 
Plaklar cızırdardı. Plaklara ben ek olarak CD’leri aldım ta ki 2000’li yılların başına kadar. 
2000’li yılların başında peer-to-peer networkler çıkmaya başladı, Napster çıktı. O zaman 
CD’lerimdeki parçaları da bilgisayara yüklemeye başladım. Ondan sonra Apple çıktı, bu 
CD’yle bir farklı parçaları bilgisayarımın üzerine Apple’dan almayla başladım. Bugün Spotify 
çıktı, ben bunların hiçbirine neredeyse kullanmıyorum, yalnız Spotify kullanıyorum. Size 
bir örnek, bu kaç tane endüstriyi, kaç tane plak şirketini, kaç tane markayı yalnız müzik 
endüstrisi yok etti gitti? Bunun eğlence endüstrisinde çok iyi örnek olarak görüyoruz. Bugün 
oyun endüstrisi sinema endüstrisini geçmiş durumda, 130 milyarlık bir pazar haline geldi. 
Bu devinimi, bu hızı biz aşağı yukarı Eczacıbaşı içine dahil olmak üzere. Her yerde görüyoruz. 
Biz banyo malzemesi üretiyoruz. Yeni bir malzeme teknolojisinin geliştirilmesi bizim için 
ne kadar büyük bir tehlike ifade ediyor. Gümbür gümbür hangi sektörün nereden, hangi AR-
GE’nin bize nereden çakacağını biz bilmiyoruz, kimse bilmiyor. İyi mi oldu, iyi mi oluyor, evet, 
bence iyi oluyor. Bebek ölümleri azaldı, insanlar daha fazla yaşlanıyorlar, ömür ortalama 
yaşam süresi uzadı. Hastalıkların önü alınıyor, çare bulunmayan hastalık aşağı yukarı hiç 
kalmadı. Kanseri ve birtakım belli başlı kalıtımsal hastalıkları bir kenara bırakacak olursak. 

Ama size kısaca bu Milanovic’in bu eğrisinden bahsetmek istiyorum. Milanovic, 1988 ve 2008 
arasında dünyanın gelir düzeyinin artışının yüzde 5’lik dilimler halinde ortaya koydu. Eğ-
rinin en altında bir değişim var, ondan sonraki değişim daha fazla. Her 5 dilimde çok büyük 
bir artış yaşanıyor. Fakat ondan sonra bu artışlar roket hızıyla azalıyor, ta ki filin neredeyse 
hortumun ortasına gelinceye kadar. Ondan sonra yüzde 85’ten sonra tekrar bir yükselme 
başlıyor. Filin hortumunun ucuna gelince, yani yüzde 1’lere, 2’lere gelince çok büyük bir 
artış var. Şimdi bu tablo bize şunu söylüyor; gelişmekte olan ülkelerin orta sınıfında önemli 
bir yükselme görülmüş bu dönemde. Ama gelişmiş ülkelerin orta sınıfında da önemli de 
bir çakılma görülmüş.

1929’da büyük buhran yaşandığı zaman yine Avrupa’da ve Amerika’da orta sınıf çökmüştü. O 
dönemde yüzde 25 işsizlik oranı vardı, Amerika ve Batı Avrupa’da Stalin, Hitler, Franco, Mus-
solini gibi popülist liderler bunların bir kısmına çözüm buldular. Fakat 10 sene sonra büyük 
çıngar koptu ve kriz yaşadık

2008’de dünya büyük bir kriz yaşadı. Ve dünya bu krizden sonra büyük yine popülist liderleri 
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gördü 10 sene geçti, büyük bir kriz yaşanmadı ama popülist liderleri getirdi. Ve popülist 
liderlerin getirdiği tehlikenin ne boyutta olduğunu bundan 80 sene önce gördük. Amerikan 
başkanı Trump, Make America Great Again diye bir sloganla iktidara geldi. 1980’de Ame-
rika’nın toplam ticaret içindeki payı yüzde 18’di, Çin’in payıysa 1,4’tü. Şu anda Çin’in payı 
yüzde 17, Amerika’nın payı yüzde 16. Yani Amerika’yı Great Again yapma uğraşının yeni duru-
munda, artık çok farklı aktörler var. Yeni bir aynı duruma gelebilir mi, onu bilemiyorum. Ama 
eskiye dönmek, Make America Great Again demek, çarlığa dönmek, eski dönem hülyaları 
savunmak artık pek geçerli olan konular olmasa gerek. Bizim yeni modeller, yeni şekiller 
üretmekle uğraşmamız lazım.

Biz şu anda her sene bozguncu yenilik dediğimiz bir terimle karşı karşıyayız, bunun da İn-
gilizcesi disruption. Analog dönemde, 1989’dan evvel benim için endüstri çağı döneminde 
bu şekilde bozguncu yeniliklerle yaşamıyorduk. Burada gördüğünüz aşağı yukarı her türlü 
endüstriyi kapsayan, aşağı yukarı hepsi çok derin etkileyebilecek konular. Kimisi daha yola 
yeni çıktı, kimisi çok moda oldu, modaya göre sıralandı, oralara en çok araştırma geliştirme 
maliyetlerinin taşındığı yerler. Kimisi yavaş yavaş hayal kırıklığına uğramaya başladı. Örne-
ğin burada blockchain’i görüyorsunuz. Bir geçen seneki veyahut evvelki seneki ivmesi yok. 
Fakat bir müddet sonra oturduktan sonra pazarları konsolide olduktan sonra tekrar yukarı 
doğru bir hareketlenme, daha oturmuş bir hareketlenme görüyoruz orada. Bu hızı, bu grafiği 
belki çoğu kimse görmüştür, yeni bir kavramın, bozguncu yeniliğin, disruptive bir ürünün pa-
zara verilmesiyle kullanıcının alıştığı hale gelmesinde geçen zaman. Gördüğünüz gibi geçen 
yüzyılın başında olan mesela otomobil endüstrisi aşağı yukarı bir 30 sene, 40 sene alırken; 
bugün bir örnek var burada, Pokemon 19 günde gelmiş. Pokemon tabi pek disruptive bir 
şey olduğunu iddia edemeyeceğiz ama tablet bilgisayarlar iki senede gelmiş. Bu benim için 
çok güzel bir örnektir, , yepyeni bir kavram olarak gelen blockchain’in geçmişi 10 seneye 
dayanıyor. Bir Satoshi Nakamoto diye kimsenin hâlâ bilmediği bir insanın makalesiyle başla-
dı. Ve Önce yavaş yavaş akademik çevreyi ilgilendirdi, ardından bitcoin’le birlikte gelişmeye 
başladı. 

Size 2014’ten itibaren blockchain’lerin ICO’larını, sunulan blockchain birimlerinin hikâyesini 
kısaca vermek istiyorum. Ocak 2015’e geldiği zaman aşağı yukarı 40 milyonluk bir pazardı. 
2016’ya geldiği zaman 45’e ancak çıktı. Fakat arkasında yavaş yavaş bir hızlanma görüyoruz. 
Ve 2017’ye geldik. Ağustos sonuna geldiğimiz zaman, pazar büyüme hızı, bence bu konuda 
çok güzel bir örnek. Devam eden dönemde ICO’larda grafikte bir düşme var. Bu düşüş, bit-
coin pazarının bitcoin’deki fiyatların düşmesi veya bu paralara güvenin sarsılmaya başlama-
sından öteye kripto paraların yalnızca para olmaması, arkasındaki teknolojinin daha çok 
gündeme gelmesi. Bundan sonra hayatımızda daha çok göreceğiz ve burada çok iyi gözükü-
yor. 2017’de, insanların özellikle iş veya yatırımcı dünyasının esas ilgisi kripto paralardan, 
bitcoin’lerden ziyade blockchain’e dönmüş durumda. Biz Türkiye Bilişim Vakfı olarak blok 
zincirlerinin izlenmesi ve altyapısının oluşturulması için bir platform oluşturduk. Çünkü 
blockchain daha bir kavram olarak var. Çok farklı bir kavram, detayına zamanımız yetmeye-
cek tabi, bir başka zaman konuşuruz. Ve biz bilmiyoruz, dünyanın en allameyi cihan kişiler 
veyahut gruplar da bilmiyor. Bunun altyapısı nedir, hukuki yapısı nedir? Hızlı hızlı öğrenmek 
durumundayız. En basitinden şunu söyleyeyim, kripto paralar belki finans dünyasında çok 
etkin olacak. Ama blok zincirleri, blockchain hukuk dünyasını çok ilgilendiriyor, çünkü söz-
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leşme kavramını tepeden tırnağa farklı bir şekilde değerlendiriyor. Yalnız blockchain mi 
hayır, biz devamlı üst yapıdan konuşuyoruz. Eğer bir işte para varsa, business modeller de 
geliştiriliyor, başarılı business modellerle birlikte yaşıyoruz. Google, Facebook, Uber, Lyft, 
Apple, Amazon, bunların hepsi kâr odaklı başarılı iş modelleri. Peki bunların altında kâr 
odaklı olmayacak destek sistemlerini ne yapacağız? Bunlara ne kadar kafa patlatan var? 

Venedik, 1700’lerin sonundaki nüfusa göre yapılmış bir şehir. Ondan sonra aşağı yukarı da bu 
1 milyon civarında bir nüfusa göre yapılmış bir şehir. Şu anda yalnız gelen turistlerin sayısı 2 
milyon. Ama Venedik’in yavaş yavaş çöktüğünü görüyoruz. Bu hale getirmemek lazım. Bizim 
altyapıların yeni yapıları destek sistemleri olan hukuk, eğitim, ekonomi, yönetim, demokra-
si, bütün bu kavramları yeni bakış açısı içinde yeni teknolojiler içinde yeniden tamamlayıp, 
yeniden tanımlayıp yeniden modellememiz gerekiyor. 

Networking, ağ yapısı, biz her zaman ağlarla bir arada yaşadık. İnternetten sonra, ağ yapısı, 
networking, bir bilim dalı olarak 1990’larda kabul edildi. Çünkü internet gibi bir laboratuvar 
çıktı ortaya. Uzmanları yetişmeye başladı. Şu anda 2020 yılından sonra neredeyse bildiğimiz 
tüm elektronik araçlar, akıllı araçlar ve birbirleriyle ilişkili olan araçlar olacağı tahmin 
ediliyor, çok büyük bir kısım. 2025 yılından sonra da 75 milyardan fazla nesnenin birbirine 
bağlı olacağı varsayılıyor. Ne kadar gerçekçidir bilemiyorum. 

Networking dünyasında biz küreselleşmede 5 önemli yapıdan bahsediyoruz. Ürün, hizmet, 
finans, insan ve data. İnsanoğlu, tarihin başından beri bir şekilde sınırları aşarak, devamlı 
ve daha kapsamlı bir şekilde gelişmiş. Mağaralardan köylere, köylerden kasabalara, kasa-
balardan şehir devletlerine, şehir devletlerinden devletlere ve 20. yüzyılda da devletler üstü 
kurumların dahi bulunduğu bir yapıya geldik. Şimdi biz buradaki 5 atlının bir tanesini aldığı-
mız zaman, diğerlerinin aynı şekilde devam etmesini bekleyemeyiz. Eğer finansı kısıtlar-
sak, mal ve hizmet hareketinde önemli sorunlar olmaya başlayacaktır. Eğer insan hareketini 
durdurursak ekonomide çarpıklıklar başlayacaktır. Data hareketini durdurmaya başlarsak 
hepsinde birtakım yavaşlamalar olacaktır, hatta durmalar olacaktır. Ben bugün dünyanın 
geldiği konumun bir küreselleşmenin hıçkırığı olarak nitelendiriyorum. 

Bence bizim için çok önemli sorunlardan birisi AR-GE konusu. Bu maalesef 2015’teki bir OECD’den 
bir tablo. Ortak akıl arayışını yalnız başına yapamayız. Türkiye dünyaya Avrupa’nın kendi içindeki 
hareketlerini bir tarafa bırakacak olursak, dünyaya akademisyen gönderen beşinci ülke konu-
munda, buna Çin ve Hindistan dahil. Birçoğumuz beyin göçünden çok rahatsızız. Ama bir de şöyle 
düşünelim; bizim insanımız dünya networkünden pay alıyor, dünya akademik çevresinden pay 
alıyor. Onlarla ilişkilendirip, bu insanların bir ayağı orada bir ayağı burada. Biz onlardan oraday-
ken de yararlanabiliriz. Neden buna uygun modeller yetiştirmiyoruz, ortaya çıkartmıyoruz? İllaki 
Türkiye’ye geri mi dönmesi lazım? Bu aklımızın bir kenarında bulunması gereken konulardan bir 
tanesi. Dünyada özellikle teknolojide çok büyük açıklar var. Her ülkede gerek şirketlerde, kurum-
larda, gerek akademide yeni yetişen elemanların uzmanlığı konusunda çok büyük açıklar var. 
Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da var, Avrupa’da olduğu kadar Asya’da da var, Amerika’da da 
var, her tarafta var. Demek ki yeni bir yapıya, yeni bir düzene ihtiyaç var. Bu düzen çerçevesinde biz 
bu göçen kendi akademisyenlerimizden, kendi uzmanlarımızdan nasıl farklı şekilde yararlana-
biliriz, bir şekilde düşünüp yeni modelleri yaratmamız lazım. 
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Networking’in bence Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden sonraki en önemli değişimini 
biz son 10-15 yılda yaşadık: Sosyal medyanın ortaya çıkması. Tabi bu da internetin tetiklediği 
bir türev diyelim. Biz bir insanın konuştuğu binlerce insanın dinlediği, bir insanın yazdığı, on 
binlerce insanın okuduğu hiyerarşik bir medya alışkanlığına, alıştık. Şu anda sosyal medya-
dan sonra herkes konuşuyor, herkes dinliyor. Onun için de bugün medya dünyası önemli bir 
kriz yaşıyor. Özellikle genç kuşak bilgilerini gazeteden almaktan, basından almaktan imtina 
ediyor veya televizyondan almaktan imtina ediyor. Bu durucu bir şey mi hayır, böyle devam 
edecek. Özellikle genç kuşaklar için network dediğim zaman, sosyal kokteyllere gitmek, ak-
şam yemeklerine gitmek, insan tanımaktan bahsetmiyorum; bilgiye ulaşımdan ve bu bilgiyi 
üretken bir şekilde kullanmanın yolunu bulmaktan geçiyor. Özellikle çalışma ortamında 
yeni gelen gençlere şunu söylüyoruz; sizin yalnız beyninizin içindeki bizim için önemli değil, 
bizim için sizin ilişkileriniz de önemli, bilgiye nasıl ulaşıyorsunuz, nasıl bir yapıdan hareket 
ediyorsunuz. Bana gençken, senin genel kültürün çok iyi derlerdi. Gezegenlerin sıralanması-
nı bir şıkta baştan sona sayabilirim. O kadar gereksiz benim beynimi işgal eden bir konu ki, 
zaten Google benim beynimden de daha çabuk getiriyor bunu. Bunun gibi kaç tane bilgi var. 
Ayestefanos anlaşmasından tutun, Niksar Erbağ’daki üretim, zenginlik kaynaklarına kadar 
giden, Afrika’nın kabile sayısına kadar giden, bunların hiçbirinin benim veyahut gençlerin 
beyninin içine hafızalarına yerleştirme ihtiyacı yok. Bunların hepsi zaten bir yerde var ve 
gençler bunlara çok daha rahat ulaşabiliyorlar. 

Biz güvenlik kavramına baktığımız zaman, hâlâ pencere, kapı ve arabamızın motoru olarak 
bakıyoruz. Artık güvenliğin böyle bir şey olmadığını birçoğumuz yavaş yavaş anlıyor. Çün-
kü hepimizin bilgisayarı hacklenmiş durumda. Eğer 2012’den kaynaklanan şifreniz varsa, 
benden tavsiye hemen gidin onu değiştirin. Çünkü onlar şu anda birilerinin elinde ve bunlar 
satılığa çıkarılıyor. Bilgisayar kaynaklı yeni sorunlar söz konusu. Hiçbir zekâ unsuru barın-
dırmayan, bilgisayar zorbalıklarına giden bir sürü işsiz güçsüz takımının uğraş alanına giren 
bir konu. Ama buna karşılık siber korsanlar böyle değil. Siber korsanlar deyince biz hâlâ 
13-14 yaşında kafasında hunisi olan gençler zannediyoruz, ama onlar değil bunlar. Mafya 
bunun içinde, devletler bunun içinde çünkü burada para var, burada politik etki var. Ve bü-
tün bunlar çok inovatif bir şekilde kullanılarak artık ülkeler, kurumlar, insanlar birbirlerini 
etkilemeye başladı. 

Tor kullanan var mı ekipte? Bu ekipte yok anlaşılan, en azından ben göremiyorum. Üniversite-
lerde çok oluyor. Tor sizin tamamen, sizi tamamen gizleyen bir web kimliğiniz. Hiçbir şekilde 
ne devletler ulaşabiliyor ne bireyler ulaşabiliyor. Bunlarla gidiyorsunuz, birtakım alışveriş 
merkezlerinde alışverişler yapabiliyorsunuz. Ama alışveriş merkezi dediğim zaman ben Zorlu 
Center, Kanyon, Akmerkez gibi alışveriş merkezlerinden bahsetmiyorum. Burada uyuşturucu 
da var, kadın ticareti de var, çeşitli çok farklı zarar verici mekanizmaları var, üstelik kiralık ka-
til de tutuyorsunuz. Bu şekildeki ilk örneklerden olan “Silkroad” yapısını kuran kişi sonunda 
yakalandı, yakalandığı zaman 27 yaşındaydı. Silkroad kapandığı zaman ise, hemen ertesi günü 
iki tane daha yeni alışveriş merkezi açıldı. Siz herhangi bir silahı dizaynını internet networkü 
üzerinden rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta geçen sene bir konu olmuştu; bir Amerikalı havali-
manlarının röntgen cihazından geçebilecek bir silahı üretmişti. Dava edildi, diretti, anayasa 
mahkemesine çıktı. Anayasa mahkemesi sonunda şu kararı verdi: bu ürünü internette bedava 
veremezsin ama internet üzerinde satabilirsin. Hukuk yapısı bu kadar açık durumda. 
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Bundan daha önemli bir sorun; gen manipülasyonu yapabilen Chrisbar teknolojisi. 2012’den 
itibaren gelişen bu teknolojide genin bir kısmını kesiyorsunuz, çıkarıyorsunuz, yerine, başka 
bir şey koyabiliyorsunuz. Aynı gen gerçekten iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu şekil-
de kalıtımsal hastalıkları önlüyorsunuz. Kanserojen genlerden kaynaklanan kanserlere de 
çözüm getirilmeye başlandı. Hatta isteyene çocuklarının cinsiyetini belirleme imkânı tanın-
maya başladı. Bir adım daha öteye, sarışın mavi gözlü olma imkânı tanınabiliyor, yavaş yavaş 
oralara geliyor. Tahmin ediyorum bir müddet sonra mesela uzun bacaklı manken kız veyahut 
iyi koşucu çocuğu olmasını isteyen insanlara da ayrıca bu imkânlar sağlanacak. Fakat bir 
adım daha öteye tabi ki mesela sıcağa soğuğa dayanıklı savaşçı yetiştirmek için gen ma-
nipülasyonuna gidilebilir. İşin daha kötü bir tarafı var. Gen dediğiniz mayada da var, insanda 
da var, şempanzede de var, kirpide de var, virüslerde de var, mikroplarda da var. Bir nükleer 
silahı üretmenin maliyeti aşağı yukarı 1,5 milyar dolar. Gen teknolojisiyle biyolojik silah 
üretme, eğer üssel şekilde düşmeye devam ederse aşağı yukarı iyi bir uzmanın elinde şu 
anda 5-10 bin dolarlara düşmüş durumda.

Davos’un, World Economic Forum’un bir tablosunu göstermek istiyorum size. 2008 ile 2018 
yılındaki risk yöneticilerine sorulan, neyde risk görüyorsunuz konusundaki değişiklikler. 
2008’de risk olarak kabul edilenler daha çok finansal, ekonomik ve jeopolitikken; 2018 yı-
lında tehlikeler daha çok teknolojiye ve çevreye kaymış durumda. Ve diğerleri sorun olarak 
oldukça daha alt tarafta yer alıyor. Hepimiz biliyoruz, demin sosyal medyadan bahsettik. Her-
kes konuşup herkes dinliyor mu, evet herkes konuşuyor ama herkes gittikçe kendi istediğini 
dinliyor.

Doğru haber, yanlış haber, kısa haber, uzun haber, yalan haber, hepsi birbirine karışmış du-
rumda. Ve insan yalnız kendi çevresi, hepimiz bunu yapıyoruz, kendi istemediğimiz gazeteleri 
okumuyoruz, kendi istemediğimiz televizyonları dinlemiyoruz. Ama televizyon ve gazeteden 
bahsettiğimiz zaman nispeten sınırlı bir bilgi alma kanalından bahsediyoruz. Şimdi gerçek-
ten öyle değil, zaten bilgi bombardımanı içindeyiz. O bilgi bombardımanında biz ancak is-
tediğimizi dinliyoruz. Ve hepimiz biliyoruz ki gerçek ötesi bir topluma doğru gidiyoruz. Bu-
günkü dünya üzerindeki yaşanan aşağı yukarı tüm karışıklıkların altında da, Myanmar’daki 
olayda, Barselona’nın bağımsızlık isteğinden, Brexit’te, seçim mekanizmalarında, son olarak 
Brezilya başkanlığı seçilmesinde hep sosyal medyanın ve sosyal medyada yalan haberlerin 
yayılması etkisi söz konusu.

Burada bir örneğimiz daha var, demin size fil eğrisini gösterdim. Biz bu altyapıyı tamamlama-
dığımız takdirde, üstyapının alacakaranlığından, belirsizliklerinden, finansal olanaklar yara-
tanların sayısı gittikçe artacak. Filin hortumunun ucunun gittikçe daha farklı yerlere gittiğini de 
göreceğiz. Bugün aşağı yukarı 20 kişi, dünya üzerindeki insanların yarısının gelir düzeyine yakı-
nına sahip. Ama dünya artık yalnız ülkeler bazında birbirine bakmıyor. Afrika’daki Amerika’daki 
ne yapıyor, Amerika’daki Asya’daki ne yapıyor, herkes bunu çok iyi görebilecek noktaya gelmiş 
durumda. Her bozguncu yenilik kendi karanlık tarafını birlikte getiriyor. İnternet en başta 
yola çıktığında, netizen’lar dünya artık bambaşka bir noktaya geldi diye düşünüyordu. Artık bun-
dan sonra barış, kardeşlik, John Lennon, Imagine gibi bir dünyada yaşayacağız zannediyordu. 
Öyle olmadı. Bilakis ortadaki belirsizlikler, gri noktalar, bazı insanların hatta diğerlerini enayi 
yerine koyarak o gri noktalardan sonuna kadar yararlanma fırsatı verdi, 
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Peki sonucumuz ne? 1989’da hareketli bir dünya vardı, ama buraya bir taş atıldı. Yavaş yavaş 
önce teknoloji, akademi, girişimcilik, finans dünyası bundan etkilendi. Daha sonra siyaset 
etkilendi. Şu anda toplumun her türlü hücresine nüfus etmiş durumda. Ama dünyayı bugün 
idare eden insanlar, yöneticiler, Ülkeleri yönetenler hepsi 60 yaşın üzerinde. En büyük, en 
deneyimli olarak konuşuyor. Ben yalnız ülke bazında söylemiyorum, kurumlarda da böyle, 
ailelerde de böyle. Ama gençlerin taleplerine, beklentilerine ne kadar cevap verdiğimiz 
konusunda çok büyük kuşkumuz var. Diğer taraftan, Avusturya’da, Kanada’da, Fransa’da 
yeni yeni gençler gelmeye başladı. Bunların daha fazla artması lazım. Gerçekten deneyimli 
kuşak, kendini savunmaya almaktan ziyade, bu yolu açması lazım. 

Dün yine Gerd bugün slogan olmuş bir laf etti. “Data is the new oil”. Data petrol kadar iyi bir 
değer. Peki madem öyle, biz neden kendi datamızı bedava olarak Facebook’a koyuyoruz? 
Eğer bu kadar değerliyse, bu durum biz birtakım değerlerden boşuna fedakârlık ediyoruz 
anlamına geliyor. Buradaki çelişki, bence bilgi toplumu dediğimiz yeni ekonomi döneminin en 
büyük çelişkisini ortaya çıkarıyor. Facebook’un defter değeri 66 milyar dolar. Ama piyasaya 
değeri neredeyse 500 milyar dolara yakın. Buradaki farklılık nereden kaynaklanıyor? Bizim 
bilgilerimizden kaynaklanıyor. Bizim bedava verdiğimiz bilgilerden kaynaklanıyor. Onlar satı-
lıyor, oradan kaynak geliyor. Gelen kaynak yapay zekâya gidiyor. Yapay zekâdan daha fazla artı 
değer kazanılıyor. Bu şekilde, bütün bu dataları kullanmayı bilen şirketler, bizden bedavaya 
aldığı değerlerle, şirketlerini büyütüyorlar. Bu bence bugünün dünyasının en önemli yan-
lışlarından bir tanesi ve mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Finans dünyasının ve hukuk 
dünyasının ciddi olarak bu konuda araştırma yapması, ve bu konunun üzerine gitmesi lazım. 
Bugüne kadar oldu, ne yapalım bundan sonra böyle devam ederiz diye düşünürsek, burada 
çok önemli sorunlar yaşarız. Evet bugüne kadar oldu, bugüne kadar bu şekilde devam etti. 
Ama bundan sonra bunun böyle devam etmemesi lazım. Avrupa GDPR/Genel Veri Koruma 
Düzenlemesi ile, bu durumun önüne geçmeye başladı, birtakım çözümler aramaya başladı. 
Ama yetersiz, daha çok eksik. Bilginin ekonomik değerini belirleyebildiğimiz zaman, yeteri 
kadar araştırma yapıldığı zaman tazminat hakları çıkacak. Doğru bilgiyle yanlış bilgi ara-
sındaki farkın hukuki ayırt edilmesi başlayacak. Bugün eksik olarak düşündüğümüz birçok 
konuyu yavaş yavaş çözmeye başlayacağız. Ama buna izin olacak mı, eğer olmazsa burada biz 
daha ileride daha büyük sorunlar yaşayabiliriz. Benim için ekonomik büyüme için kullanılan 
indikatörler pek umut verici değil. Gayrisafi milli hasıla, gayrisafi yurtiçi hasıla, , özellikle 
buradaki hazirunun tahmin ediyorum devamlı duyduğu, yetiştiği kavramlar. Benim için yeterli 
değil. Bizim başka değerleri de artık ortaya koyma vaktimiz geldi. 

Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Biz bozguncu yenilik dediğimiz zaman, aslında toplumların, 
hukukun, ekonominin koyduğu, bizi toplumsal olarak ayakta tutan birtakım sigorta mekanizmalarını 
yok ediyoruz. Mesela Google geldiği zaman arama alışkanlıklarımız değişti. Amazon geldiği zaman 
alışveriş alışkanlıklarımız değişti. Paypal ve benzeri yapılar geldiği zaman ödeme sistemlerinin 
kavramı değişti. Uber geldiği zaman taksiler, Airbnb geldiği zaman oteller, blok zincirleri geldiği za-
man, kripto paralar geldiği zaman finans dünyasının kapı bekçileri sorgulanmaya başladı. Kripto para 
geldiği zaman hukuktaki sözleşme kavramı sorgulanmaya başladı. Her bir bozguncu yenilik aslında 
toplumun koyduğu birtakım sigorta mekanizmalarını sorgulattırıyor. Alternatif yaratıyor, etrafından 
döndürmeyi sağlıyor. Eğer yeni yapılaşmalara izin vermezsek, bu dört tane yeni kavramı da içselleşti-
ren, yeni sigorta mekanizmalarını toplumlar, hukuk sistemleri yaratmazsa, epey zorlanacağız. 
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Biz Türkiye Bilişim Vakfı olarak bir başlangıç noktası diye bir site yarattık. Bir amacımız 
da bu modeller üzerinde düşünmeye yöneltmek. Hukukta olabilir, eğitimde olabilir, endüst-
ride olabilir, blockchain’de mesela demin anlattığım bizim platformumuz başlangıç noktası 
içinden çıktı. Başlangıç noktasına gelirsiniz, gelmezsiniz, o sizin bileceğiniz iş, biz sizleri 
aramızda görmek çok isteriz. Ama artık şunu kabul etmemiz lazım ki modeller iş modelleri 
değil, gelecek yeni modellerde yatıyor ve bunun için kafa harcamamız gerek. Özellikle genç-
lerin bu işin içine doğmuş, gelecek toplumları etkilemek isteyen gençlerin bu konuda kafa 
patlatmaları gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım 
farklı bir gözlük içinden dünyaya bakma fırsatı bulabilirsiniz. Çok teşekkürler.
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İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Bugün tabi ülke gündemimiz için de çok önemli olan bir konu üzerine konuşuyor olacağız. Dalgalı piyasalar-
da, özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde nasıl bir hazine yönetimi yapıyoruz? Nasıl ilerliyoruz? 
Hangi ürünlerden, hangi araçlardan faydalanıyoruz? Bunlar üzerine bir giriş yaparak konuşmaya başlaya-
cağız. Ben öncelikle sözü çok uzatmadan Melih Bey’e vermek istiyorum. Melih Bey bize bir genel resmi 
özetleyerek giriş yaparsa seviniriz.

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Hemen şunu söyleyeyim: Buradaki alt başlığımız aslında döviz riskini kontrol etmek olduğu için burada 
göstereceğimiz rakamların birçoğu dövizle alakalı rakamlar olacak ama şunu unutmamak lazım ki hem 
bankacılık sektörünün hem reel sektörün aslında karşı karşıya kaldığı riskler sadece döviz riskiyle sınırlı 
değil. Faiz riski dediğimiz risk en az döviz riski kadar önemli. Hatta bazı şirketlerimiz için emtia fiyatların-
daki riskler en az döviz riski kadar önemli. Buradaki sunumumuzda sadece döviz riskiyle ilgili konuşuyor 
olacağız. Ve aslına bakarsanız hem emtialar hem de faizler üzerine de elimizde çok da fazla bir veri de yok. 
Şimdi merkezi kayıt kuruluşumuz data toplamaya başladı. Ümit ediyoruz ki çok yakın bir zaman içerisinde 
çok daha sağlıklı rakamlara ulaşmamız mümkün olacak.

Dünyamız büyüyor, nüfus artıyor, ihtiyaçlar artıyor, dolayısıyla dünya da büyüyor. Ve bu artan ihtiyaçlar as-
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lında kaynakların kıt olması ve çok da eşit bir şekilde dağılmamasından dolayı ülkeleri borçlanmaya itiyor. 
264 ülkenin toplam dış borcu 2000 yılında 10,4 trilyon dolardan 34,3 trilyon dolara yükselmiş. Kısa va-
deli yani vadesi bir yılın altında olan borçlara baktığımızda bu rakam 2000 yılında 1,4 trilyon dolarken 2016 
yılında 8,5 trilyona gelmiş. Buradaki borçlanmalar gördüğünüz gibi muazzam. Ve kısa dönemli borçların 
da toplam borç içerisindeki payı gördüğünüz gibi %13’lerden %25’lere ulaşmış. Şimdi bizim de içinde bu-
lunduğumuz, lig olarak birlikte hareket ettiğimiz gelişmekte olan ülkelere baktığımızda Arjantin, Brezilya, 
Endonezya, Hindistan, Rusya Federasyonu gibi ülkelerde özellikle 2008 yılındaki FED ve Avrupa Merkez 
Bankası bilançolarının genişlemesiyle birlikte borçluluklar da çok ciddi şekilde artış göstermiş. Türkiye bu 
süreçte biraz daha ayrışmış. Tabi bizim modelimiz de biraz daha büyüme üzerine olduğu için belki bu çok 
da garipsenmeyecek bir durum ama bu süreç içerisinde Türk bankacılık sistemi elinden geldiği kadar bu 
büyümede elini taşın altına koydu. Belki aracılık sektörü olarak burada biraz iğneyi kendimize batıralım. 
Sermaye piyasaları olarak belki biraz daha fazla biz de bu dönemde katkı verebilirdik ama bu bambaşka bir 
panel konusu.

Dünyaya paralel Türkiye’de de aslında borcun yapısı uzun dönemden kısa döneme doğru eviriliyor. 2010’lu 
yıllarda bankacılık sektörü daha kısa vadeli borçlanırken özellikle 2015’in ortasından sonra yine bankacılık 
sektörü kendi borçlarını daha uzun vadelere yaymayı başarabilmiş durumda. Ama reel sektör maalesef bu 
kadar başarılı değil. Reel sektörümüz borçlanmaya hâlâ kısa borçlanmalarla devam ediyor. 2018 ağustos 
ayı itibariyle toplam borçluluğa bakarsak kısa dönemli borçların %55’i bankalar üzerinde ve %45’i de reel 
sektör üzerinde gözüküyor. Şimdi bu %55’lik kısım aslında bir şekilde Merkez Bankası ve özellikle BDDK ta-
rafından kontrol ediliyor. Bir şekilde bu borçlar kontrol altında. Ama %45’lik kesim reel sektörde bir şekilde 
biraz daha serbest kalmış durumda. Yabancı para cinsi kredilere baktığımızda 50 milyon TL ve üzerindeki 
yabancı para cinsinden borçlanmaların aşağı yukarı birinci grup diye adlandırdığımız 2 bin şirket içerisinde 
toplandığını görüyoruz. Bu 2 bin şirket toplam kısa dönemli borçların %83’üne karşılık geliyor. Yani aslında 
nominal olarak büyük bir çoğunluk bu 2 bin şirket üzerinde. 50 milyon TL ve altı büyüklükteki borçlanmala-
ra baktığımızda hemen hemen 25 bin kadar şirketimizin bu borcu yüklenmek zorunda kaldığını görüyoruz.

Türkiye açısından önümüzdeki kısa dönem neyi ifade ediyor? Bir kere hepimizin bildiği gibi dünyada parasal 
sıkılaşma devam ediyor. Bunun paralelinde faizler de yukarı gidiyor ve bizim gibi gelişmekte olan ülkele-
rin de aslında para birimleri baskı altında kalıyor. Bu trend bir müddet daha böyle gidecek gibi gözüküyor. 
Dolayısıyla müthiş bir borçluluk var. Aslında Yılmaz Bey daha derinlemesine girecek ona ama aşağı yukarı 
200 milyar kadar borcun 100 milyar kadarlık kısmı hiç hedge edilmiyor. Bu tabi resmi rakamlar değil. Ama 
tahminimizce 100 milyar kadarı hiç hedge edilmiyor. Dünyadaki faizler artacak ve para birimleri değer kay-
bedecekse bu riski yönetmek şart. Aslında Türkiye’nin finansal korumaya olan ihtiyacı her zamankinden 
daha çok. Peki özellikle reel sektör olarak bunun farkında mıyız? Kısmen evet kısmen hayır. Ben sizlerle 
kendi deneyimimi paylaşayım. 2005 yılının başlarında biliyorsunuz İzmir’de VOB açılmıştı ve VOB’un ilk za-
manlardaki gelişimi hatırlarsanız biraz yavaş olmuştu. Ve biz de o zaman Denizbank Finansal Hizmetler 
grubu olarak o zamanki şirketimiz Deniz Türev’le Türkiye Sermaye Piyasalarına başvurup yatırımcılarımızı 
yurtdışı türev borsalara götürmek için izin almıştık. O dönemde Türkiye’de izin alan ilk kurum olmuştuk. 
Ve bundan sonra da değişik sektörlere ziyaretlerimiz başladı. Metal sektörüne gittiğimizde çok enteresan 
bir şekilde bize bizi Comex’e götürmeyin çünkü Türkiye’deki hatta dünyadaki birçok ülkede spot işlemler-
de Londra metal borsaları fiyatlar baz alınır dediler. Dolayısıyla bizi oraya götürün, oradaki işlemlerimize 
aracılık edin [dediler]. O yıllardan bugüne kadar hangi metal firmasını ziyaret edersek edelim niye hedging 
yapılmalı, neden gerekli, nasıl yapılır, bunları hiç konuşmayız. Sadece gideriz, işin teknik tarafını konuşuruz 
ve firmadan ayrılırız. Bu metal sektörüne sektörel bir kültür olarak yerleşmiş. Ama diğer birçok sektörde 
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maalesef bu kültürü göremiyoruz. Oralara gittiğimizde, sıfırdan başlayıp firmalar neden hedge et-
meli, bu iş nasıl yapılır, önemi nedir gibi sıfırdan anlatmaya başlıyoruz. Aslında hedge etmeyen kesi-
mi çok da yargılamak doğru mu bilmiyorum. Şöyle düşünün: Toplam 10 şirketsiniz sektörde. 9 tane 
de rakibiniz kendini hedge etmiyor. Siz kendinizi hedge ederseniz tabiri caizse aslında biraz sürüden 
ayrılıyorsunuz. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır çünkü sektörle birlikte kazanıp sektörle 
birlikte kaybetmek tercih edilebilir bir şey. Ama bir yandan da tabi farklılaşmak ve farklı olmak da 
tercih edilen bir şey olabilir. Biz ne zaman bu işin farkına varıyoruz? Maalesef yangın başladığı za-
man. Hatta yangın bacayı sardığı zaman. O zaman da aslında bir ölçüde iş işten geçmiş oluyor zira 
volatilite arttığı zaman, yani oynaklık arttığı zaman aslında kendini koruma maliyeti de piyasada 
yükseliyor. Durgun sularda kendini hedge etmek çok daha makul ve ucuzken dalgalı piyasalarda 
maliyetler çok daha yükseliyor.

Son olarak da doğru bilinen birtakım yanlışlardan bahsederek tamamlayayım. Mesela hep şunu du-
yuyoruz: Hedge ettim zarar ettim, hedge ettim kâr ettim. Şimdi hedge ettim kâr ettimi çok duymuyo-
ruz ama hedge ettim zarar ettimi çok duyuyoruz. Aslında hedge ettim zarar ettim diye bir şey yok. Siz 
eğer bugün olduğunuz durumdan memnunsanız, bundan 3 ay, 6 ay, bir sene sonra, vadeniz her neyse 
yine bu durumda olmaya razıysanız, siz kendinizi hedge etmelisiniz. Çünkü bu yastığa başınızı rahat 
koymaktan ibaret bir şey. Ondan sonra fiyatlar oraya gitmiş, buraya gelmiş sizi hiç ilgilendirmemeli. 
Bir başka konu da doğal hedge. Alacaklarınızla verecekleriniz arasındaki vade farkı çok uzunsa, 
buna vade uyuşmazlığı (time mismatch) diyoruz. Burada da birtakım sıkıntılar oluyor. 

Bu alacaklarla verecekler kendi içerisinde hedge edilmediği sürece şirketleri likidite sıkıntısına, 
nakit akışı sıkıntısına yöneltebiliyor. Ve de aslında bu çok çok tehlikeli bir şey. Merhum iş adamımız 
Üzeyir Garih’in bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. Biz iş adamları elinde üç topla oynayan cam-
bazlar gibiyiz diyor. Bu topun ikisi lastik top, yani satışlar ve kâr. Biri de camdan kristal bir toptur, yani 
nakit akışı. Lastik toplar yere düşse de tekrar yükselir ve yeniden tutabiliriz. Ama kristal top yere 
düştüğünde kırılır ve oyun biter. İşte bu denli önemli bir konuyu yönetmek ve daha öngörülebilir bir 
yol haritasına sahip olabilmek için finansal korunma şarttır.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Peki. Şu an konunun içinde daha canlı olarak yaşayan şirketlerimiz var. Tabi ki burada çok başarılı CFO’la-
rımıza da soracağız bunu. Dilerseniz ben Elif Hanım’a sözü vereyim. Kendisi bize reel sektörden bunu biraz 
daha detaylarla ve örneklerle açarsa seviniriz.

ELİF YENER:
Aslında nakit akışı şu anda şirketler açısından en kritik nokta. İşletmeler olarak her zaman kâr amacı 
güdüyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında asıl önemli olan şirketin değeri. Kârsa aslında iki ana faktörü 
içinde barındırmıyor. Bir zaman faktörü, iki risk faktörü. Riskler çeşitli olabilir. Şu anda parite volatilite-
sinden bahsediyoruz ama nakit akışı yönetiminde faizlerin yükselmesi, finansal piyasalardaki dalgalanma 
da bunların başında geliyor. Değer faktörüne bakacak olursak bu değer faktörünü yaratmada önemli olan 
şey ne? Bizim doğru nakit akışını yöneticilerimize, hissedarlarımıza sunabiliyor olmamız lazım. Bunun için 
de çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Geçmiş verileri değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ge-
lir kaynaklarınız, gider kaynaklarınızı ve piyasada olabilecek dalgalanmaları göz önünde bulundurarak bir 
vizyon öne koymanız gerekiyor. Siz yönetiminize, hissedarlarınıza ve paydaşlara opsiyonları sunacaksınız ki 
hep beraber doğru kararlar alınabilsin. 
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Biz bu anlamda ne yapıyoruz? Enerji sektörü tabi bunu yapmak için biraz daha kolay bir sektör. 10 senelik 
projeksiyonlarla başlıyoruz. Yatırım kararlarımızı alırken çok daha uzun, 20-25 sene vadeli projeksiyonlar 
yapıyoruz. 10 senelik projeksiyondan geriye doğru 5 senelik, 3 senelik, senelik, 3 aylık ve aylık olarak devam 
ediyoruz. Tabi ki bir finans yöneticisi olarak günlük nakit akışınız çok önemli ama siz eğer bir senelik viz-
yonu kaçıracak olursanız belki bir sene önce çalışmasına başlamanız gereken yeni bir finansal opsiyonunu 
kaçırmış olacaksınız. Biz geçtiğimiz dönemde de bu finansal piyasaların gelişmesine katkıda bulunmak 
için birçok piyasada öncü olmayı tercih ettik. Şu anda Zorlu Grubu, sadece Zorlu Enerji değil, özel sek-
tör tahvillerinde en büyük oyuncu. Sukuk tarafında gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL’lik 5 sene vadeli 
[tahvil var]. Bu Türkiye piyasasında oldukça uzun bir vade. Önümüzdeki dönemlerde daha da uzun va-
deleri görebilmeyi ümit ediyoruz. Projelerimizi finanse edebilmeyi ümit ediyoruz. Eminim önümüzdeki 
dönemlerde bu noktalara da geleceğiz.

Yine geçtiğimiz senelerde 200 milyon TL’lik üç sene vadeli ödül aldığımız bir sukuk ihracımız oldu. Böyle 
baktığınızda bu çalışmaları yapmak çok kısa vadeli işler değil. Zaman faktörü burada devreye giriyor. Zama-
nınız olması lazım. Önünüzü görebiliyor olmanız lazım ki nakit akışında gerekli adımları gerektiği zamanda 
atabilesiniz. Faizdeki yukarı yönlü hareketi gördüğümüz için geçtiğimiz sene içinde yine aynı şekilde ciddi 
anlamda hedging yaptık. Gelir ve gider tarafında bir vade uyumsuzluğu ve parite farkı bulunuyorsa bu tarz 
kısımları hedge ettik. Örnek olarak, bizim doğalgaz dağıtım şirketlerinden bir tanesinde kredi maalesef 
dolar olarak kullandırılmış çünkü bankanın elinde dolar olarak 10 senelik bir finansman kaynağı vardı ve 
bize de bunu vermeyi tercih etti. Bize TL tarafında bu kadar uzun vadeli opsiyon hiç sunmadı bile. Dolayısıyla 
biz onu zamanında dolar olarak kullandık. O zaman için çok iyi koşullardı çünkü dolar çok stabildi. Bizim 
gelirlerimiz bu dolar krediyi ödeyebilecek durumdaydı. [Kredi] dolar olduğu için faiz aynı oranda düşüktü. 
Bundan iki sene önce bu riski daha fazla taşımak istemiyoruz dedik. Dolayısıyla TL gelirlerimi yine kredi 
vadesine uygun şekilde hem faiz hem de ana parasını TL’ye döndüm. Şu anda gayet rahatım. Şu anda mu-
hasebe açısından bilançolarıma baktığınızda bu kâr gibi gözüküyor. O tarafta ciddi anlamda bu hedging’den 
dolayı kâr etmiş gibi gözüküyorum ama bu aslında Melih Bey’in de dediği gibi bir kâr değil. Benim riskten 
korunma opsiyonum. Zarar da gelebilirdi buradan ama ben o anda bu kârı veya zararı, bu içinde bulundu-
ğum pozisyonu almaya razıydım.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Kira sertifikası ihracınız başarılı bir ihraçtı. Çünkü özel sektörde bu büyüklükte ilk olan ihraçlardan birisi. 
Peki bu ilk belirlediğiniz talep projeksiyonuna uygun olarak mı gerçekleşti? Veya beklentinizin üzerinde veya 
altında mı oldu? Sizin tarafta önemli olan nedir? Bu sizi ilerleyen dönemde sermaye piyasası ürünlerinden 
faydalanmak için cesaretlendirdi mi?

ELİF YENER:
Tabi ki. Dediğim gibi ilk ihracımız 100 milyon TL ile 2015 senesindeydi. 5 sene vadeli bir sukuk ihracı yap-
mıştık. Bu ikinci oldu. Tabi özel sektörde olması nispeten önemli. Nitelikli yatırımcılara sunulmuş olması da 
önemli. Sadece fonlar almadı bu ikinci tahvil türünü ve beklediğimizden çok daha fazla talep geldi. Aslında 
buradaki potansiyeli de görmüş olduk.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Bu sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından çok önemli bir nokta. Bunun esas faydalanıcılarının, yatı-
rımcıların veya ihraç eden, arz eden özel sektörün de [ihraçlara] gerekli ilgiyi göstermesine ihtiyaç var diye 
düşünüyoruz.
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ELİF YENER:
Özel sektörle el ele büyüyecek olan bir piyasa var önümüzde. Düzenleyici kurumlar gelişmesini istiyor, aracı 
kurumlar gelişmesini istiyor ama özel sektörden ve yatırımcı tarafından herhangi bir ilgi gelmezse, bu keş-
fedilmemiş bir potansiyel olarak varlığını sürdürmeye devam eder. O anlamda biz şirket olarak birçok yeni 
ürünü deniyoruz ve çoğunlukla da istekli oluyoruz bu tarz ürünleri denemekte. Piyasanın önünü açtığımızı 
ümit ediyorum.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Peki dilerseniz sözü Yılmaz Bey’e verelim. Yılmaz Bey bu bahsettiğimiz tablo içerisindeki ürünleri nasıl kul-
lanacağımızı veya hangi araçlardan faydalanacağımıza dair bir ön çalışma hazırlamıştı. Dilerseniz kendisine 
sözü verelim.

YILMAZ ARISOY:
Benim de ufak bir sunumum olacak. Az önce Melih Bey’in de bahsettiği gibi dalgalı piyasalarda birçok riskle 
karşı karşıyayız. Nakit riski de diyebileceğimiz faiz riski, likidite riski, tahsilat riski gibi birçok risklerimiz 
söz konusu. Ben özellikle kur riskiyle devam etmek istiyorum. Borsa İstanbul 100 şirketlerine baktığımız 
zaman, bu şirketlerde kur riski gittikçe artıyor. Açık pozisyonlar gittikçe artmakta. Ama bir diğer önemli 
husus da bu şirketlerin hedge etme oranları gittikçe artıyor. Bu yılın ortası itibariyle %50’den fazlaya gelmiş 
durumda. Bu çok olumlu bir başarı. Elif Hanım’ın bahsettiği gibi bazı şirketlerimiz çok detaylı hedging ürün-
lerini kullansa da tüm resim herkes için böyle değil. Yine Borsa İstanbul 100 şirketlerine baktığımızda, 
net açık pozisyonların sermaye oranı incelendiğinde birçok şirkette açık döviz pozisyonlarının aslında 
sermayenin birkaç katına ulaştığını görüyoruz. Aslında bununla ilgili birçok enstrüman var: Kur riskine 
karşı vadeli döviz sözleşmeleri yapabiliyoruz. Bizim yatırım kuruluşları tarafında Borsa İstanbul bünyesinde 
futures ve opsiyonlar bu konuda en önemli ürünlerimiz. Aynı şekilde bankalarla yapılan forward ve tezgâh 
üstü opsiyonlar da çok önemli ürünler. Futures tarafında vadeli döviz kuru işlemli sözleşmeler özellikle 
euro, dolar, yuan, ruble tarafında ihracatçılarımızı ve ithalatçılarımızı korumak için imkân sunmakta. Bun-
ları alıp satmak mümkün. 

Bir örnek üzerinden bakarsak bir ihracatçı dört ay sonra Nisan’da 100 bin dolarlık alacağını kurun düşme 
olasılığına karşı hedge edebiliyor. Bunun için de sadece VIOP piyasasında 100 tane 1000 dolarlık kontrat sa-
tarak kur seviyesi ne olursa olsun getirisini sabitlemiş oluyor. Yaklaşık 45.500 liralık bir teminat, yani 1’e 13 
kaldıraç oranıyla bu işlemi yapabiliyor ve vadeli işlemler futures kontratıyla ticari kârını sabitlemiş olabiliyor. 
Yine bir örneğe bakarsak mesela 2019 Şubat ayında Euro ödeme yükümlülüğü olan bir ithalatçı Euro/TL 
kontratında yükseliş olduğunda  bundan etkilenmemek için kendisini kur riskine karşı koruyabiliyor. Bunun 
için de VIOP piyasasında long hedge yaparak ticari kârını nötrlemiş olabiliyor. Organize piyasalarda aynı 
şekilde opsiyonlar da söz konusu. En çok gördüğümüz örnek VIOP’taki Amerikan doları döviz opsiyonları. 
Bunu bir nevi kasko şeklinde düşünmek lazım. Nasıl kasko yaptırarak belli riskleri artık kafamızdan sili-
yorsak burada da opsiyon primi ödeyerek [risklerde korunuyoruz]. Bir call opsiyonu alındığında yatırımcı 
zararını sadece ödediği opsiyon primiyle sınırlı tutarak kurdaki artıştan faydalanabiliyor. Bir put opsiyonu 
alıp ise yine opsiyon primiyle zararını sınırlayarak pozisyon büyüklüğü kadar kâr edebiliyor ve kafasından 
döviz kurundaki oynamayı atmış oluyor. Bu çok kullanışlı bir ürün. 

Tabi özellikle buradaki opsiyon primini belirlerken volatilite de çok önemli. Volatilite çünkü katsayısını be-
lirliyor. Volatilitenin düşük olduğu zamanlar hedge etmek için en uygun zaman. Kurdaki dalgalanmalarla 
beraber volatilite belli dönemlerde artabiliyor. Bu zamanlarda sigorta yaptırmak da opsiyon primi arttığın-
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dan daha maliyetli olacak. Bunun için en iyi zamanlar volatilitenin düşük olduğu zamanlar. Önemli olan 
hava durgunken fırtınanın gelebileceğini düşünüp ona göre risk yönetimini yapmak. Dingin zamanlar dalgalı 
zamanları düşünmek için iyi bir fırsat diye düşünüyoruz. Bununla ilgili de sermaye piyasası hedging ürünleri 
sunmakta. Ama her şeyden önemlisi hedging’i bir maliyet unsuru gibi değil, bunu şirketin bir vizyonu, fa-
aliyetlerinin bir parçası olarak düşünmek. Özellikle kur riski yönetimini uzun vadeli düşünüp iş modeline 
entegre etmek çok önemli. Burada da bu işi sadece finans müdürüne veya hazineciye bırakmamak, bunu 
yönetim kurulu seviyesinde düşünüp belli kurallarla uzun vadeli bir strateji oluşturup hedging ürünlerini 
kullanmak çok önemli. Ancak bu şekilde [ürünlerin kullanımı] yaygınlaşır ve [birçok sektördeki kurumlar] 
için önemli bir avantaja dönüşür.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Önemli olan bu ürünlerden faydalanacak kullanıcıların bun-
ları ne şekilde kullanacağı [bilmesi] veya hangi ürünlerin gerçekten ne işe yaradığına hâkim ol-
ması. Bu noktada da hakikaten finansal okuryazarlık çok önemli. Bu olayı sadece CFO düzeyinde 
değil, işletme yöneticileri düzeyinde, KOBİ düzeyinde düşünmeliyiz. Hatta İntegral olarak bizim de 
içerisinde yer aldığımız, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin belli sanayi odalarında dalgalı pi-
yasalarda kur riski yönetimine dair sunum ve eğitim gibi çalışmaları var. Çünkü bu bilincin artması 
ilerleyen dönemde hem ülke hem de sektör gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunu kısa vadeli değil, 
uzun vadeli bir sürecin parçası olarak görüyoruz. Özellikle Anadolu tarafında tüm yatırımcılara, 
sanayi ve ticaret odaları gibi kurumlara daha fazla iş birliğiyle, yine burada Sermaye Piyasaları 
Birliği’nin önderliğinde ilerleyerek anlatmamız gerekli diye düşünüyorum. 

Sözü Türkay Bey’e burada verelim. Yine reel sektörde bize bu konuyla ilgili aslında çok deneyimli 
bir isim. Kullanılmış olan araçlar ve bu araçların faydaları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi 
verirse çok memnun oluruz.

M. TÜRKAY TATAR:
Bugün burada kendimizi korumaya çalıştığımızı söylediğimiz finansal riskler Ağustos Eylül ay-
larında gerçekleşti. Olan oldu yani rahat olun. Bundan sonra bir daha yangın ne zaman çıkacak 
diye kendimizi korumaya çalışacağız. Ben öncelikle bir prensip ayrımı yapmak istiyorum. Finansal 
sektör dışındaki şirketlerin ticaret hayatlarında ortaya finansal riskler çıkabilir. Her şirketin de bu 
finansal riskleri minimuma indirmek, azaltmak, mümkünse yok etmek için gerekli şeyleri yapma-
sı gerekir. Bu işin bir boyutu. Ancak bizde maalesef bu riski azaltmak bir yana daha fazla ek finan-
sal risk alma [durumu var]. Neyi kastediyorum? Aslında başka bir iş kolunda faaliyet gösterse de 
faiz oranı düşük diye Japon yeni cinsinden borçlanan bir şirket var. Finansal risk almak, başka bir 
iş koludur, başka bir sektördür. Perakende grubu olarak madencilik yapalım desek, ona uygun bir 
organizasyon kurmamız, ayrı bir sermaye koymamız ve yeni bir insan kaynağı oluşturmak gibi işler 
yapmamız lazım. Eğer finansla ilgili riskleri ortadan kaldırmaya yönelik iş yapmayacaksanız, 
üstüne de ek finansal riskler alacaksanız, bu tamamen başka bir iştir. Bugünkü konuyla da çok 
ilgisi yoktur yani, biraz kumar gibi bir şeydir. Kasa da her zaman kazanır. İşin o boyutunu şirketin 
içinde tutan şirketlerin de sonu her zaman kötü olur. Bunun istisnası olduğunu sanmıyorum. Dola-
yısıyla biz bu ikinci kısmı değil, hakikaten normal ticaret hayatımızda ortaya çıkan finansal riskler-
le ilgili neler yapıyoruz, neler yapmalıyızı konuşalım. En tipik finansal risk deyince zaten öncelikle 
kur riski konuşuluyor. Kur ve faiz riski öncelikle. Tecrübem nedeniyle şöyle bir sıralama yapmak 
gerektiğini düşünüyorum: Ticaretten kaynaklanan bir finansal riski bir başka ticaret faaliyetiyle 
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hedge etmek mümkünse öncelikle bunu tercih etmek lazım. İthalat borcunun karşısında ben-
zer bir vadede bir ihracat alacağı yaratabiliyorsanız doğru yöntem budur.

Riskten korunmak dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Sermayemizi korumaya çalışıyoruz. Sermayeyi 
korumanın gelir tablosundaki karşılığı da net kârı korumak. Dolayısıyla hangi yöntemle yaparsanız yapın, 
finansal yöntem veya bilanço içerisinde başka bir organik yöntemle, [bu yöntemle] net kârı korursunuz za-
ten. Ama aynı zamanda faaliyet kârlılığınızı da hatta brüt kârlılığınızdaki dalgalanmayı da daha aza indirebil-
mek için mümkünse eğer organik yöntemleri kullanabilirsiniz. Yani faaliyet kârlılığındaki dalgalanmayı da 
minimuma indirmiş olursunuz. Biz öncelikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabi Türkiye’de kur riski her zaman 
döviz borçlarından, ithalat borçlarından kaynaklanan risk olmuyor. Bizim gibi ağır dolarize olmuş bir eko-
nomide her taşın altından kur riski çıkıyor. Bunların bir kısmını da finansal ürünlerle yönetmek mümkün 
değil. Yani döviz cinsi kira ödemelerini bir finansal ürünle yönetemezsiniz. Buna benzer pek çok örnek var. 
İkinci konu ise: Finansal ürün kullanacaksanız sistemin bunu normal ticaret operasyonlarının bir parçası 
olarak algılamasının sağlanması. Neyi kastediyorum? Hedge için kullandığınız ürün zarar yazdığında bu-
nun zarar olarak görünme eğilimi çok fazladır. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerde bu çok var. Aslında 
hedge dediğimiz şey kâr zarar yazmaz. Karşılığında da benzeri başka bir kâr zarar vardır. Ama bu disiplin 
oturmadıysa her zaman sorgulanan bir konu olur. Evinize yangın sigortası yaptırdığınızda bu sene de yan-
gın çıkmadı, boşu boşuna prim verdim diye muhtemelen üzülmüyorsunuz. Benzer şekilde piyasa şartları 
ne olursa düzenli olarak aynı disiplinle o riski yönetmeye devam etmek lazım. Aksi takdirde bu bir yerde 
kesildiği zaman hem bir daha başlamak zor hem de iyi olmayan şartlarda yapmak zorunda kalabilirsiniz. 

Bir üçüncü konu ise can havliyle hedge yapma sendromu. Yani bunu bir disiplin haline getirip düzenli şe-
kilde yapmayan ama piyasa ortamında eyvah deyip hedge yapmaya çalışanlar. Can havliyle yapılan hedge 
istisnaslar olsa da genellikle olumsuz sonuç verir. O ortamda artık yangın başlamıştır, deprem olmak-
tadır. Hasarı beklemek lazım. Hasardan sonra yeniden nasıl sistemin kurulacağına bakmak lazım. Ve bir 
daha aynı şeyi yaşamamak için yeni sistemler kurmak lazım. Ama olay anında can havliyle bir şey yapma-
mak önemli diye düşünüyorum. Bunları yaparken ne gibi ürünler kullanmak mümkün? Riskin kaynağına, 
miktarına, vadesine göre farklı finansal ürünler kullanılabilir. Biraz önce söylediğim gibi bazı riskler var 
ki finansal ürünle yönetilmesi hemen hemen imkânsız. Bizim piyasamızda beş yıllık bir döviz kredisini 
yönetebileceğiniz çok da fazla enstrüman yok. SWAP’la, opsiyonla, buna benzer bir iki finansal ürünle yö-
netebilirsiniz. Ama üç ay vadeli bir ihracat alacağınız varsa bunun için VIOP’u da kullanabilirsiniz başka 
enstrümanları da kullanabilirsiniz. Yani kullanılacak finansal ürün her duruma, her olaya ve her bilanço 
yapısına göre değişebilir.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Şimdi hem reel sektörden hem de aracı kurum tarafından konuyu değerlendirdik. Bir de bu işin tabi ürün-
lerin teşkilatlanmış olarak işlem gördüğü Borsa İstanbul tarafı var. Borsa İstanbul açısından bu çatının alt 
tarafını bize detayıyla anlatabilirseniz seviniriz.

ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
Burada çok kıymetli panelistlerimiz hem reel sektör tarafını hem de yatırım sektörü tarafını ifade ettiler. 
Ben biraz bireysel tarafa girmek istiyorum çünkü aslında şirketlerimizin risk olgusuna bakışıyla birey-
lerin bakışı arasında sandığımız kadar devasa farklar yok. Risk sevimsiz bir kavram. Dolayısıyla risk yö-
netimi de sevimsiz bir kavram. Günlük hayatımız içerisinde ben hiç “Çok iyi oldu, bugün de arabamı 2500 
liraya kaskoladım” diyen bir insan görmedim. Yani herhangi bir meta altığımız zaman ona sahip olmanın 
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verdiği bir haz duyarız. Ama arabamızı, evimizi sigortalamak böyle bir haz vermez. Dolayısıyla aslında riski-
mizi sigortalamak bizim beynimize ters bir şeydir. Yani insanların veya kurumların buna karşı belli bir direnç 
göstermesini çok da yadırgamamak gerekiyor. Dolayısıyla ben aslında finans sektörünün reel sektörle ya 
da bireysel kesimle olan ilişkilerinde o anlamda bu hiyerarşik bakış açısını biraz terk etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Risk yönetimi gerçekten mucizevi bir şey midir? Hayır. Çünkü riskin çok fazla tanımı var. Bireysel düzeyde 
riskler var. Kurumsal düzeyde riskler var. Bir gün büyük bir kamu kurumunun finans yöneticisiyle konuşu-
yordum. Burada büyük ihaleler, büyük satın almalar yapılıyor ve kur yükseldikçe bu kaynaklar Türkiye’den 
rahat rahat karşılanamıyor. Devasa bir kaynak bulmanız gerekiyorken mecburen yurtdışına gidiyorsunuz ve 
yurtdışından getirebildiğiniz para da döviz [oluyor]. Dolayısıyla kurum esas faaliyetleri sebebiyle döviz borç-
lanmak durumunda. O aralar da kur yükseliyor biraz ve yönetici üzerinde de sürekli hedge et, neden hedge 
etmiyorsun, hedge etmen lazım baskısı var. Ben de kendisine dedim ki peki tamam edelim ama şöyle bir 
şeye hazır mısınız? Kur herhangi bir sebepten dolayı o tarafa değil de bu tarafa gitmeyle başlarsa bu yaptığı-
nız işlemden dolayı şu kadar zarar edebilirsiniz. O yönetici ben hedge yaptıktan sonra öyle bir zarar olursa 
beni burada asarlar herhalde dedi. Şimdi normal şartlarda bizim bireysel olarak nasıl risk kontrolüyle ilgili 
rezervlerimiz varsa şirketlerin rezervlerinin olması da normal.

Bunların kişisel düzeyde değil yönetim kurullarında prosedürel düzeyde yani o kurumun anayasasına 
yazılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Onun dışında kolay bir kurtuluş yok. Aksi takdirde panik hareketler 
ve zarar. Sonradan gelen risk yönetim mekanizmalarına karşı duyulan derin güvensizlik. Şu an içinde bu-
lunduğumuz döngü genel olarak bu. Muhtemelen Ağustos ayının en civcivli günlerinde tamam artık biz risk 
kontrolüne başlıyoruz diye giren şirketlerin tamamı şu an yaptıkları işlerden pek memnun değillerdir diye 
tahmin ediyorum. 

Borsa İstanbul’a gelince Borsa İstanbul dediğiniz gibi organize bir piyasa. 2008-2009’da tezgâh üstü piya-
salardaki çöküş genel olarak risk yönetimi işlerinin organize piyasalara doğru kaymasını hızlandırdı. Yani 
Dodd Frank yapısı, Lehman Brothers’ın battıktan sonra yaşanan OTC kontratlara güvensizlik borsalara 
doğru kayışı hızlandırdı. Ama hiçbir zaman bu iş tamamıyla borsalarda olmayacak. Biz Borsa İstanbul ola-
rak döviz kontratları, endeks kontratları ve özellikle single stok dediğimiz hisse vadeli işlem sözleşmeleri 
sunuyoruz. Özellikle kısa vadeli döviz riskinizi hedge etmek istiyorsanız hakikaten çok ciddi iyi çalışan, likit 
bir piyasamız var. Büyük şirketler düzeyinde bankalardan destek almak gerekebilir ama küçük ve orta boy 
işletmeler ve bireyler düzeyinde Borsa İstanbul’un döviz piyasaları risk kontrol etmekte bence yeterli. Biz 
bununla yetinmek istemiyoruz ve biz bankalar piyasasına, bankacılık piyasasına da bu anlamda açılmak 
istiyoruz. 

Geçtiğimiz aylarda bir SWAP piyasası açtık. SWAP geleneksel olarak tezgâh üstü piyasalarda işlem gören 
bir ürün. Biz bunu organize piyasaya getirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yapabilirsek 
önce bankalarımıza, daha sonraki aşamalarımızda şirketlerimize risklerini uzun vadeli, olabildiğince düşük 
spread’lerle kontrol edebilmeleri için bir platform yaratmayı, bu platformu yaratırken de şirketlerin banka-
lar ile aralarındaki limit, kredi, line tahsisatı maliyetini olabildiğince düşürebilmeyi planlıyoruz. Türkiye’de 
mesela hisse senedi portföyünüzün riskini mükemmele yakın hedge edebileceğiniz bir piyasa var. Dövizi 
çok uzun vadede olmasa bile kısa vadede yine mükemmele yakın hedge edebilirsiniz. Faiz kısmında geriyiz. 
Yani Türkiye de geri Borsa İstanbul da geri. Faiz riskinizi hedge edebileceğiniz enstrümanlar için şu an Tür-
kiye’de çok fazla seçeneğiniz yok. O yüzden büyük şirketlerimiz faiz risklerini genellikle yurtdışında hedge 
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ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Risk meselesine bütüncül bir 
yaklaşım sağlayıp özellikle hem bireysel hem kurumsal seviyede kısa, orta ve uzun vadede mümkün olan 
en düşük maliyetlerle risk yönetimi seçeneklerini platformumuza taşımayı planlıyoruz. Çalışmalarımız bu 
yönde. Stratejik olarak da fonksiyonumuzun şu anda bu olduğuna inanıyoruz.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Burada Yılmaz Beye bir soru sormak istiyorum. Sizin 2010 ve 2014 yılları arasında yanılmıyorsam Orta Av-
rupa’da  olarak UniCredit’in CFO’su olarak görevli olduğunuzu biliyorum. Orada kriz dönemi içerisinde  sü-
reç yönetiminde bulundunuz. Finansal riskler açısından buradaki tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz?

YILMAZ ARISOY:
2010 yılında görevli olarak UniCredit’in Slovenya’daki bankasına gittiğimde Slovenya oldukça zor bir du-
rumdaydı. Yunanistan’dan sonra bir sonraki batacak ülke gözüyle bakılıyordu. Bankacılık sektörünün batık 
oranı yüzde 30’lar mertebesindeydi. Borsası %50-60 seviyesinde düşmüştü. İsviçre frangıyla verilen konut 
kredileri sıkıntı yaratmıştı zamanında. Bizim tarafta öncelik bir an önce hazine yönetimine odaklanıp ban-
kanın fon kaynaklarını çoğaltmaya çalışmaktı. Kriz zamanlarında sadece kâr zarar değil aynı zamanda 
bilançonun da çok önemli olduğunu görüyorsunuz. Bilançonun kalitesinin ne kadar önemli olduğunu 
görüyorsunuz. Yeri geliyor bir CFO olarak bir tahsilat görevlisi gibi çalışıp kurumun işletme sermayesini 
döndürmeye, alacakları hızla tahsil etmeye çalışabiliyorsunuz. Sonuçta yapısal çalışmalar ve otoritelerin de 
desteğiyle ülke ve sektör birkaç sene içinde toparlandı. 

Türkiye’de de 2000’li yıllarda çok önemli krizler yaşadık. Bankacılık sektörü çok önemli ilerlemeler kaydet-
ti. Aynı şekilde devlet ekonomisinde ve bütçe açığında çok önemli yerlere gelindi. Son birkaç ayda gördü-
ğümüz durumlar, dalgalanmalar da özel sektör için çok önemli bir öğrenim olabilir. Belki ileriye doğru ders 
alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü biz sadece teoriyle değil pratikle yaşayarak da öğrenen bir kültürüz. 
Dolayısıyla bu da inşallah önümüzdeki dönemde şirketlerin kur riski yönetiminde, çeşitli ürünleri kullan-
mada önemli ders olacaktır. Bir sonraki dalgalanmayı çok daha iyi aşacağımıza inanıyorum.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Türkay Bey, perakende tarafında da aktif olarak faaliyette olan bir grupsunuz. 32 sayılı kararda yapılan deği-
şikliğin sizin gibi şirketlere etkisi nedir?

M. TÜRKAY TATAR:
Karışık bir konu ama şöyle söylemeye çalışayım. Döviz cinsi kontratlara yasal yolla bir engel getirilmesini 
nihai amacı anladığınızda desteklememek mümkün değil. Maalesef ekonomimizde dolarizasyondan kay-
naklanan bir anomali var. Bugün konuştuğumuz konuların daha iyi yönetilebilmesi için bunun bir şekilde or-
tadan kalkması lazım. Tabi ideal olan ekonomideki oyuncuların Türk Lirası’na olan güvenlerinin artmasıyla 
bunun doğal olarak ortadan kalkmasıdır. Yani dolarizasyonun da bir nedeni var aslında. Ama zaman zaman 
yasal değişiklikler yapmak da gerekebilir. O da doğrudur. O da yapıldı. Doğal olarak yöntem ve zamanlama 
olarak herkesi memnun eden bir düzenleme olamadı. Biz perakendeciler olarak mutluyuz ama herkes 
minimum etkilenebilsin isteriz. Çünkü bizim açımızdan AVM’ler de bankalar da ekonomide önemli oyun-
cular. Bu yaşadığımız olayların sonunda döviz cinsinden borcu olan alışveriş merkezlerinin ve döviz cinsi 
geliri olduğu için o AVM’lere döviz cinsi kredi vermiş olan bankaların ciddi bir sıkıntısı var. Umarım onlar da 
hızlı bir şekilde bir dengeye oturur. Yoksa sadece perakendecilerin kâr zararı açısından değerlendirirseniz 
sıkıntılı bir durum yok.
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HÜSEYİN MELİH AKOSMAN:
Dediğiniz gibi aslında bu işin gelişiminde tüm paydaşlara rol düşüyor. Mademki sermaye piyasaları kong-
resindeyiz öncelikle kendimizden başlayalım. Kanımca aracı kuruluşlar olarak bir kere bıkmadan usan-
madan bu işi anlatmaya devam etmemiz lazım. Çünkü aslında çabuk öğrenen bir toplumuz ama birtakım 
şeyler o ya da bu sebeple uygulanamıyor. 

Sahildeki deniz yıldızı hikâyesini bilmeyenimiz yoktur: Hiç bıkmadan usanmadan o bir tane deniz yıldızını 
bile denize atıp onu kurtarmak bir görev olmalı. Borsamız gerekli gördüğü hallerde mutlaka gerekli vadele-
ri açıyor. Yeni sözleşmeler üretiyor. Bunda gerekli proaktif önlemleri alıyor ama her reel sektör temsilcisinin 
ihtiyaçları örtüşmeyebiliyor. Belki biz aracı kurumlar olarak biraz daha elimizi taşın altına sokarak tezgâh 
üstü ürünlere yönelip, tailor made dediğimiz, spesifik ihtiyaca yönelik birtakım ürünler, çözümler ürete-
biliriz. Aslında aracı kurumları oldukları noktadan yatırım bankacılığına taşımayı hep hedefliyoruz. Bu 
söylediğimde belki sermaye yeterliliği de söz konusu ama şu anda bir tek aracı kurumlar hisse senedine 
kredi verebiliyor. Aracı kurumlar içerisinde bu hedge ile uğraştığını bildiğimiz kesime de bankalar gibi 
gerekli teminatları alıp bir kredi mekanizması oluşturulabilir. 

Buradan bankalara geçeyim. Mesela bankalar kredi veriyorlar. Verilen kredi bir şekilde hedge ediliyorsa bu 
kredinin maliyetinde birtakım indirimlere gidilebilir. Kredi veren bir kurum olarak iki tane firma var önü-
nüzde. Bir tanesi kendini hedge etmiyor ve dalga boyu çok yüksek. Bilançosu sürekli dalgalanıyor. Diğeri 
kendini hedge ediyor ve bilançosu biraz daha ılımlı seyrediyor. Hangisine kredi vermeyi tercih edersiniz? 
Tabi ki ikincisine. Dolayısıyla belki bankacılık açısından bu şekilde yaklaşılabilir. Maliyemiz ihracat için exim 
kredisi, ihracat kredisi kullanan kesime belki teşvik amaçlı birtakım vergi indirimleri uygulayabilir. Ve son 
olarak da, belki de en zoru, belli bir ölçeğin üzerinde bu zaten var olmakla beraber, hazine birimlerini orta ve 
küçük ölçekli firmalara yayılması. Zamanı geldiğinde patrona dur diyecek, bir dakika diyecek, orada yanlış 
yapıyoruz şöyle yapalım diyecek birtakım birimlerin hem döviz hem de faiz riski yönetiminde önemli rol 
oynayacaklarını düşünüyorum.

İBRAHİM TAŞDOĞAN:
Elif Hanım, 32 sayılı kararda yapılan değişikliklerin Zorlu Enerji olarak sizin tarafta etkisi ne ölçüdedir? 
Genel olarak piyasada yer alan CFO’lara veya şirket yöneticilerine tecrübelerinizden faydalanarak görüş-
lerinizi iletirseniz seviniriz.

ELİF YENER:
Enerji sektörü olarak 32 sayılı kanun bizi çok fazla etkilemedi. Bizim dolar nezdinde girdi maliyetimiz çok 
yok. Bir Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) üreticisi olarak enerji tarafında 
ciddi dolara endeksli gelirimiz var ama bu kanunla tanınmış bir hak olduğu için enerji şirketleri o tarafta 
etkilenmedi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de büyük inşaat sözleşmeleriniz, büyük yatırımlarınız varsa 
bunları TL cinsinden yapacaksınız. Bu bizim işlerimizi biraz daha kolaylaştırır. Bizim tarafa avantaj sağlıyor. 
Genel anlamda bakacak olursanız AVM tarafındaki sıkıntılara sebep oluyor. Tabi burada bankaların ve AVM 
sahibi özel sektörün üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Burada bankalarla beraber el ele verip bir çözüme 
gitmeleri gerekiyor. Bu ara yeniden yapılandırma lafı maalesef çok kötü anılıyor ama bu dolar kredilerinin 
TL’ye dönmesi de aslında bir yeniden yapılandırmadır.

Farklı sektörlerde zaman zaman vade uzatımına ihtiyaç olabiliyor. Bu yeniden yapılandırmalar önümüzde-
ki dönemde ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Aslında geçtiğimiz dönemde yaşadığımız sıkıntı neydi? Yapılan 
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yatırımlarla alınan kredilerin vade farklarından dolayı bir yeniden yapılandırma furyası oldu. Bu rakamlar 
çok yüksek olduğu için maalesef böyle bir kötü tecrübe oluştu. Ama şirketlerin ve finans kuruluşlarının 
bütün sektörleri ayakta tutması gerekiyor. Beraber elbirliğiyle çalışılması gerekiyor. Sonuçta bu kredileri 
veren de finans kuruluşlarıydı. Bu vade yapısını uygun bulmuşlardı. Ama şu an geldiğimiz noktada birçok 
şirkette tahsilat problemleri ortaya çıkıyor. Dolar/TL parite uyumsuzluğu ortaya çıkıyor. Bunları çözecek 
yeni finansmanlar bekleniyor. Burada şirketler de bence talepkâr olmalı. Sonuçta [kararlar] beraber alın-
mış. Ben bankaları her zaman projelerin ortakları olarak görürüm. Sonuçta onlar olmadan siz projenizi 
gerçekleştiremiyorsunuz. Projenin devamlılığı için de yine önümüzdeki dönemde el ele devam edilecek 
diye öngörüyorum.

ALPOGAN SABRİ ERDOĞAN:
Risk konusu çok büyük bir konu ve aslında hem Borsa İstanbul’un hem dünyadaki herhangi bir başka bor-
sanın kapsamını çok aşan bir konu. Borsa İstanbul bölgenin en büyük borsası. Dünyada gördüğümüz eğilim 
şu: Dünyadaki risk algısının artışıyla tezgâhüstü ürünlere erişim yolunda organize piyasaları bir platform 
olarak daha çok kullanabilir miyiz? Evet bunun yolları var. Mevzuatlar geliyor yavaş yavaş. Burada tezgâh 
üstü piyasalara göre borsalar nasıl bir avantaj yaratabilir? Bir, teminat yönetimine daha iyi bir avantaj ya-
ratabilirler. Borsa İstanbul’da yaptığınız işlemlerinizin takası TakasBank’da gerçekleşiyor. Oysaki tezgâ-
hüstü yaptığınız işlemlerin takaslarını büyük bir finansal kuruluş değilseniz hangi kurumla yaptıysanız onun 
üzerinden gerçekleştirmek durumundasınız. Fiyat avantajı var. Aldığınız fiyatlar her zaman şeffaf. Ekran-
da görünüyor. Aldığınız fiyatı pek çok karşı kurum, likidite sağlayıcı giriyor. Dolayısıyla tezgâhüstü piyasada 
aldığınız fiyata nispeten organize piyasa size kendinizi hedge edebileceğiniz daha şeffaf bir alan sunuyor. 
Ayrıca bu şirketler tamamen kamu ve bağımsız denetçiler tarafından sürekli denetlenen kurumlar. Yani 
organize piyasalar güvenli. Takasınızın güvenli yapılacağı, fiyatların şeffaf olarak yansıtılacağı ve günlük de-
ğerlemelerinizi size raporlayacak büyük işlem platformları. Hiçbir zaman bu, bütün bir risk yönetim dün-
yasını kapsayacak anlamına gelmez ama biz burada da elimizden geldiğince işlemlerin önemli bir kısmını 
platformumuza taşımak istiyoruz. Bu şekilde hem reel hem de finans sektörüne daha büyük hizmetler 
vermek istiyoruz.
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MURAT PARMAKÇI:
Bugün alternatif yatırım fonlarını konuşacağız. Alternatif yatırım fonları neye alternatif, bir oradan başlarsak, 
bizde geleneksel olarak döviz, mevduat, altın, gayrimenkul, belki biraz hisse senetleri, tahvil, bonolar, bu-
güne kadar bildiğimiz yatırım araçlarıydı. Birkaç senedir alternatif fonları, gayrimenkul fonlarını ve girişim 
sermayesi fonlarını duymaya başladık. Bunlar acaba bize ne vadediyor, neden diğerlerini bırakıp bunlara 
yatırım yapalım, vergisel olarak bunlar daha avantajlı mı, bu soruları ben ilk önce Tevfik Beye yönelterek 
oturumumuzu başlatmak istiyorum.

TEVFİK ERASLAN:
Alternatif yatırım ürünleri Türkiye’de hayatımıza yeni giren yatırım ürünleri. Neden sadece mevduata yatı-
rım yapmıyoruz, hisse senedine yatırım yapmıyoruz, bonoya yatırım yapmıyoruz, bu alternatif yatırım fon-
ları nereden çıktı, ihtiyaç var mıydı? Global yatırım varlıklarının içerisinde alternatif yatırım fonlarının 
payı yüzde 24’lere kadar yükseldi. Emeklilik fonları Amerika’da mesela yatırımlarının yüzde 10’unu artık 
alternatif yatırım fonlarına yapar hale geldiler. Demek ki diğer yatırım ürünlerine göre, alternatif ürünler 
önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye’de ise bu konudaki mevzuat 2-3 yıl önce yayınlandı. Bu düzenlemeyle, 
Türkiye’de girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları kurulabilir hale geldi. Şu anda 17 tane gayri-
menkul 7 tane de girişim sermayesi yatırım fonuna sahibiz. Önümüzde bu alanda büyük açılımlar olacağını 
düşünüyorum. Örneğin bireysel emeklilikte otomatik katılım sisteminde, standart fonların yatırımlarının 
asgari %10’unun bu ürünlere yapılması gerekiyor. Kurumsal yatırımcıların piyasadaki oynaklıklardan 
uzak duran yatırım ürünlerine de ihtiyacı var. Örneğin borsada bir hisse senedine yatırım yaptınız, şirket 
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gerçekten sizin yatırım yapmak istediğiniz özelliklere sahip ama dalgalanma hisse değerini etkiliyor. Bu 
dalgalanmadan uzak durmak isteyen yatırımcılar, girişim sermayesi yatırım fonlarını halka açık şirketlere 
tercih edebiliyorlar. Gayrimenkul yatırım fonlarına gelecek olursak; orada da bireylerin tek başına tamamı-
na sahip olamayacağı büyük ölçekli gayrimenkullere yatırım yapılabiliyor. Dolayısıyla buradaki ölçek eko-
nomisinden yararlanabilmek de imkân dahilinde olabiliyor. Türkiye’de insanlar gelecekleri için tasarruf 
etmiyor diyoruz ama bu finansal varlıklar vasıtasıyla tasarruf etmiyorlar demek şeklinde söylense çok 
daha doğru olur. Çünkü insanlar gayrimenkul alarak da yatırımlarını yapabiliyorlar. Gayrimenkul yatırım 
fonlarının önünde önemli bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki Bağdat Caddesi üstünde 
daire almaya çalışıyorsunuz ama daireyi alırken kira çarpanı olarak baktığımız zaman 25 yıldan 40 yıla ka-
dar kira bedelini başta bir ödemek zorundayız. Başka bir açıdan gayrimenkul yatırım fonu vasıtasıyla benzer 
yatırımı yapmak istediğimizde, diyelim ki o da Büyükdere Caddesi üzerinde bu büyük binalardan bir tanesi 
olsun. 15 yıl ve altında kira çarpanıyla bu tip bir yatırımı yapabilmek mümkün. Dolayısıyla, gayrimenkul ya-
tırım fonu vasıtasıyla yatırım yapmanın bireysel olarak yatırım yapmaya kıyasla daha avantajlı bir konumda 
olduğunu düşünüyorum.

MURAT PARMAKÇI:
Teşekkür ediyorum. Şimdi ben Göktürk Beyle devam etmek istiyorum. Alternatif fonların birtakım farklı-
lıkları var, emeklilik fonları için uygun olabilir dedik. Siz kurduğunuz fonları pazarlarken hangi yatırımcılara 
gidiyorsunuz, onlar bu avantajları anlıyorlar mı, aldığınız tepkiler nasıl?

GÖKTÜRK IŞIKPINAR:
Alternatif yatırım fonlarımızın, en önemli yatırımcı kitlesi emeklilik yatırım fonları. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 
sadece yüzde 25’i tasarrufa gidiyor. Özel sektör kredilerinin son 10 yılda gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki 
payı yüzde 50’lerden 70’lere kadar yükseldi. Sermaye piyasaları ise küçülerek yüzde 30’lardan 20’lere 
kadar geriledi. Bankacılık sektöründe kredi mevduat rasyosu yüzde 144’lere kadar ulaştı. Türkiye’de kay-
naklar kısıtlı. Bu yüzden kaynaklarımızı akıllı olarak kullanarak, ihracatı ve cari açığın finansmanını 
destekleyecek şirketlere ağırlık vermek gerekiyor. Bu noktada KOBİ’lerin çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Türkiye’de iş gücünün yüzde 75’i cironun yüzde 62’si, ihracatın da yüzde 55’si KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştiriliyor.Türkiye’de yılda ortalama %25 büyüyen 90 milyar TL büyüklüğündeki emeklilik sektörü-
müz, bu yıl maalesef %12 büyüyor. Büyümenin %6’sı nakit girişlerinden, %6’sı ise portföy yönetimi şeklin-
de açıklanabilir. Sektörde alternatif yatırım fonu sayısı da gerçekten çok az. 2016 yılında başlamış olan bir 
süreç. İlk fonları da hem gayrimenkulde hem girişimde Ak Portföy olarak biz kurmuştuk. Bu fonlara yönelik 
olarak düzenleme tarafı çok yoğun geçti. Gerek portföy yönetim sektörünün, gerekse emeklilik sektörü-
nün alternatif fonlara yeterince destek sağladığını düşünmüyorum. Hazinenin ise tam tersi çok önemli 
bir desteği var. Tevfik Beyin de söylediği gibi OKS sistemi üzerinden bu sene başlayacak olan, minimum 
yüzde 1 zorunluluk var. Bir de tabi hazinenin geçtiğimiz aylarda açıkladığı ve TÜBİTAK’la beraber yürüttüğü 
212 kapsamında girişim fonları, erken aşama fonlara kaynak aktararak başladığı yeni bir sistem var. Oto-
matik katılım yerine gönüllü olarak bireysel emekliliğe dâhil olan bireylerin alternatif fonları tercih ettiği bir 
yapının doğru olduğunu düşünüyoruz. 90 milyar TL büyüklüğü olan emeklilik sektörünün aslında 42 mil-
yar TL’lik kısmının alternatif yatırım fonlarına yatırım yapabilecek nitelikte fon yapısına sahip olduğunu 
hesaplıyoruz. 42 milyar TL’nin yüzde 10’u deseniz 4,2 milyar TL ediyor ki şu anda alternatif yatırım fonları 
büyüklüğü 1-1,5 milyar TL arasında değişiyor. Başlangıç güzel ama çok yol almamız gerekiyor. Toplam sek-
tör büyüklüğünün %11’i olan devlet katkısı fonunda da girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına 
yatırım yapılması konusu da ele alınmalı. Dünyada emeklilik fonları varlıklarının yüzde 20’sini alternatif 
fonlara yatırıyor. Bu seviyelere hep beraber gelebilmemiz lazım diye düşünüyorum. 
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MURAT PARMAKÇI:
Şimdi katılımcılarımız arasında bir katılım bankası iştiraki olan bir portföy yönetim şirketinin genel müdürü 
Emin Bey de var. Katılım bankaları tarafında alternatif yatırım fonları nasıl görüyorsunuz, büyük gayrimen-
kul projeleri menkul kıymetleştirelim, bir alışveriş merkezine paylar halinde yatırım yapabilelim ana fikir 
olarak çok güzel. Bunu uygularken acaba karşınıza ne zorluklar çıkıyor?

MUHAMMED EMİN ÖZER:
Alternatif yatırım fonları dediğimizde, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonları aklımıza 
geliyor. Borsa yatırım fonlarıyla aslında ilk bu başlamıştı. Katılım bankacılığı açısından da baktığımızda; 
bu üç ürün de borsa yatırım fonu da girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu da çok 
rahatlıkla katılım bankacılığı prensiplerine uyarlanabilecek ürünler olarak görüyoruz. DowJones Islamic 
Market Turkey diye bir endeks üzerine bir borsa yatırım fonu kurulmuştu. Bu ürün, katılım bankası yatırım-
cıların borsayla tanışmasına vesile olan ürünlerden bir tanesidir. Dünyadaki ilk İslami Borsa Yatırım Fonu 
(ETF) Türkiye’de yapıldı. Borsa altyapısı kullanıldı. Türkiye’de finansal altyapı kuruluşlarının dünyanın da 
ötesinde olduğunu düşünüyorum. Ancak, sermaye piyasasının payını bir türlü artıramadık. Alternatif yatı-
rım fonlarının katılım bankacılığı açısından sermaye piyasasında rahatlıkla pazarlanabilir ürünler olduğunu 
düşünüyorum. Albaraka olarak gayrimenkul yatırım fon büyük lüğüne göre, pazarın yüzde 50’ye yakınını 
oluşturuyoruz. Aynı zamanda gayrimenkul yatırım fonlarını borsada işlem görebilir hale getirerek daha 
erişilebilir hale getirdik. Bundan da önemlisi, ürünler sadece sermaye piyasası aracı olarak değil dayanak 
varlık olarak da kullanılabilecek.

Bu menkul kıymetleştirmenin ikinci aşamasında gayrimenkul yatırım fonu üzerine vaat sözleşmesi ki, onun 
da yakın zamanda düzenlemesi hem BDDK hem de SPK tarafında yapıldı. Bunun yanında, borsada taah-
hütlü işlem pazarı açıldı, umarım yakın zamanda bu gayrimenkul yatırım fonları da işlem görebilir hale 
gelecek, şu anda kira sertifikasıyla başladı. Dolayısıyla, aslında altyapı olarak hazırız ürünler de elimizde 
var ve teşvik ihtiyacı duyuyoruz. Dünyada menkul kıymetleştirmeye teşvik verilirken, bizde vergi asimetrisi 
nedeniyle bu ürünler beklenildiği gelişmeyi sağlayamadı. Biraz önce borsa yatırım fonlarından bahsetmiş-
tik. Hisse senedi alım satımında stopaj yokken, borsa yatırım fonunda stopaj söz konusu. Doğal olarak da-
yanak varlıktan farklı olarak bir ek vergiye tabi olduğunda gelişmesinin önünde engel oluyor. Gayrimenkul 
ve girişim sermayesi fonlarında da menkul kıymetleştirmeyle teminat özelliği getirilmiş oluyor. Vergi nokta-
sında mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Girişim sermayesi fonuna baktığımızda, o da özünde fikri hakların 
menkul kıymetleştirilmesi anlamına geliyor.

MURAT PARMAKÇI:
Şimdi tabi aramızda bize dışarıdan bakabilen bir kişi de var. Yavuz Bey, yurtdışından Türkiye’ye yatırımı yapan 
bir kurumu temsil ediyor. Dışarıdan bakınca bizim karnemiz nasıl, biz yapmamız gerekenleri yapıyor muyuz?

YAVUZ KAYNAR:
Avrupa Yatırım Fonu olarak dünyada yaklaşık 1990’dan beri 600-700 fonun içinde bulunmuşuz. O yüzden 
çalışan modeller, çalışmayan modeller nedir, en büyük başarılar nerede sağlanıyor, onlara bakıyoruz. Kar-
şılaştırma yaptığımızda Avrupa’ya göre kötü bir durumda değiliz. Fon ekosistemine baktığımızda, Türkiye’yi 
İtalya’nın önünde görürüm. Özellikle bu 2000’lerin başından beri bu özel sermaye tarafındaki başarılarımızı 
önemsiyorum. Avrupa’da özel sermaye girişimlerinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Girişim sermayesi 
dediğimiz ise, biraz daha başlangıç aşamasındaki veya biraz ilerisindeki şirketlere yapılan yatırımları kapsı-
yor. Orada açıkçası Türkiye’de sayı düşük.
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2007’den başlayarak Türkiye’de iki tane “fonların fonu yatırımı” yaptık. Bunlardan biri Istanbul Venture 
Capital Initiative. Bu yapıyla birlikte 10 tane fona toplam 160 milyon avro yatırım yaptık. Bu yatırım sonra-
sında başarılı çıkışlar yaşadık. KOSGEB’in talebi üzerine bir de 2016 yılında Turkish Growth and Innovation 
Fund’ı kurduk. Bu yapı aracılığıyla da 200 milyon euroluk fonlara yatırım yaptık. 2021-2022 yılına kadar 
piyasaya toplamda 2 milyar euroluk etkisi olacağını tahmin ediyoruz. Bunun da dörtte biri girişim sermaye-
sine girecek. Bu tabi tek başına yeterli değil.  Uluslararası Finansal Kuruluşlar dediğimiz Avrupa Yatırım 
Fonu, EBRD, IFC gibi kuruluşların yanında biraz da özel yatırımcıları bu konuda desteklemek gerekiyor. 
Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz. Gerçekten diğer ülkelerde göremeyeceğiniz 
kadar bu işe destek veriyorlar. Melek yatırımcı mevzuatı olsun, yeni bu çıkan fon mevzuatları olsun, vergi 
konusundaki bu asimetriyi ortadan kaldırmak gerçekten çok önemli. Türkiye’de kamunun bu alana olan 
ilgisinin, Avrupa’daki neredeyse bütün ülkelerden daha yüksek olduğunu görüyorum. Önümüzdeki sene-
lerde, 1-1,5 milyar avroluk bir fon büyüklüğü olacağını düşünüyorum. Başarı hikayesi yaratmalıyız. Kendi 
sermayemden 40 bin dolar koydum, girişimlerden yapılan başarılı çıkışla birlikte kısa sayılacak bir vadede 
100 bin dolara ulaştım diyebilen yatırımcıyı henüz yaygınlaştıramadık. Bunu konuşmaya başladığımızda çok 
enteresan olacağını düşünüyorum.

MURAT PARMAKÇI:
Tevfik beyle devam edeceğim. Tevfik Bey, tabi gayrimenkul sektöründe malum bir durgunluk var. Duayen 
gayrimenkulcüler böyle zamanlarda, kurt puslu havayı sever derler. Nakit akışı bazı firmalar için problem-
ken, cebinde nakdi olan insanlar için de iyi gayrimenkuller almak için fırsattır. Gayrimenkul fonları da puslu 
havayı seviyor mu?

TEVFİK ERASLAN:
Şu andaki ortam gerçekten de alıcılar için bir fırsat yaratıyor. Mesela ilk fonumuzu kurduğumuzda yatı-
rımcılarla iletişimimizde şunu söyledik; büyükşehirlerin en iyi semtlerinde A plus ofis binalarına yatırım 
yapacağız ve bu A plus ofis binalarını alırken de 15 yıl kira çarpanının üstünde ödeme yapmayacağız dedik. 
Gerçekten de bu verdiğimiz sözü şu ana kadarki yatırımlarımızda tutabildik. Şimdi gelinen noktada gayri-
menkul fiyatları bundan 1-2 yıl öncesine göre bir parça aşağıya geldi. Ama diğer taraftan kiralardaki düşüş, 
gayrimenkul fiyatından daha hızlı aşağıya geliyor.  Ama günün birinde ben kira olarak düşünmüyorum, 
bir şekilde fiyatlar iyi olduğu zaman çıkmak istiyorum diyen yatırımcılar için de fırsat olduğunu düşünüyo-
rum. Önümüzdeki dönemde zaten arz talep dengesi nedeniyle buradaki arz fazlalığının ortadan kalkması 
muhtemel olacak. Ekonomik sorunları da bir şekilde aştığımız takdirde fiyatlar yukarıya doğru gelecektir. 
Dolayısıyla satmak üzere alan yatırımcılar için de ciddi bir fırsat olduğunu bu açıdan değerlendiriyorum. 

MURAT PARMAKÇI:
Evet, tabi o 20 dolarken 15 çarpanla aldığınız bir gayrimenkul, inşallah seneye 2 sene sonra tekrar 30 dolara 
kiraya verilebilir olursa, bugün almış olmak sizi çok mutlu eder herhalde. 

TEVFİK ERASLAN:
Onunla ilgili de şunu söyleyeyim; biz tabi gayrimenkullerimizi alırken iyi şehirlerin, büyükşehirlerin iyi semt-
lerinde ve biraz önce tarif ettiğim gibi A plus ofis binaları olmasını istiyoruz. Ve buralarda da işin açıkçası 
ülkemizin en önde gelen şirketlerinin kiracı olarak bulunmasını istiyoruz. Ve bu şirketlere bu kiralamaları 
yaparken de 6 aylık, 1 yıllık kontratlar yapmıyoruz. Dolayısıyla kontratlarımız da asgari 10 yıllık oluyor. Bu 
tip yatırımlarda da diyelim ki 30 dolara aldığınız anda aslına bakarsanız 10 yıllığına bir şekilde kira raka-
mını da sabitlemiş oluyorsunuz. Bugün 20 dolardan aldığınız takdirde de aynı matematiği yapıyor olacağız. 
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Dolayısıyla konjonktür iyileşti, gelecek yıl kira rakamları tekrar 30 dolara çıktı, ama bugünden 10 yıllık bir 
kontrat yaptıysanız, bu tip kiracılarla dönüp bunu tekrar müzakere edip değiştirme şansınız yok, yine siz 10 
yıl boyunca o kira rakamıyla yaşamak durumunda kalıyorsunuz. 10. Yılın sonunda tabi dünya tekrar kurula-
cak, tekrar pazarlıklar yapılacak. 

MURAT PARMAKÇI:
Yine Göktürk Beyle devam edeceğim. Şimdi girişim sermayesi tarafından devam edeceğim, gayrimenkulü 
biraz konuştuk. Sizin fonunuzda hangi sektörlere daha çok yatırım yapıyorsunuz, potansiyeli nerede görü-
yorsunuz, hangi evredeki şirketlere daha çok yatırım yapıyorsunuz? 

GÖKTÜRK IŞIKPINAR:
Odağımızda ileri ve orta aşamada, belirli bir olgunluğa erişmiş, büyüme potansiyeli yüksek firmalar var. 
Erken aşama şirketler bizim odağımızda değil. Bizim gibi de faaliyet gösteren Türkiye’de 3-4 tane fon var 
aslında. Şirketlerde iyi yönetim, saygın ortaklar, yüksek büyüme potansiyeli, rekabet gücü, öngörülebi-
lir çıkış senaryosu ve Ak Portföy sinerjisi arıyoruz. Yönetim kuruluna üye atıyoruz, önemli kararlarda veto 
hakkı alıyoruz.  Ortaklarımızla beraber yıllık hedefler belirliyoruz, takip ediyoruz. Ortaklara çıkış noktasın-
da, ön alım hakkı veriyoruz. Odağımızda üretim, ihracata dönük ve inovasyona dönük şirketler var. 10 ile 30 
milyon TL arası tek işlemde yatırım yapıyoruz. Türkiye’de bu büyüklükte yatırım yapan dediğim gibi birkaç 
tane fon var. Senede 50-60 projeye bakıyoruz, yatırım yapmadan önce finansal, hukuksal ve vergisel detaylı 
inceleme sürecinden geçiriyoruz şirketleri. Nihai yatırım kararını da yatırım komitesinde alıyoruz. Bizim ilk 
yatırımımız 2016 yılında Erikoğlu Holding ortaklığıyla kurduğumuz, 50-50 ortaklıkla kurduğumuz yenilene-
bilir enerji yatırımları platformuna olmuştu. Bu aşamada 5,6 megavat Bekirli’de, 2,3 megavat Tavas’ta, 11 
megavat da Acıpayam’da tek eksende güneşi takip eden, Türkiye’nin üçüncü lisanslı güneş enerjisi santra-
lini yaptık. Şu anda devlete fatura kesiyoruz, işlerimiz gayet güzel gidiyor. Toplamda 19 megavat aktif güneş 
enerjisi üretimi yapan bir tesisin sahibiyiz. İlk kez bir güneş enerjisi yatırımına bir girişim sermayesi fonu 
aracılığıyla küçük yatırımcının, emeklilik fonlarındaki küçük yatırımcının ortak olma imkanını sağladık. 
İkinci yatırımımız ise, 2010 yılında kurulan bir teknoloji şirketine oldu. Bu şirket, araç takip sistemleriyle işe 
başlamış bir nesnelerin interneti şirketi.

Bizimle beraber TÜBİTAK projeleriyle dijital tesis sistemi geliştirdiler. 4000-5000 metrekarelik kapalı alan-
larda GSM hattı kullanmadan nesnelerin birbiriyle iletişimini sağlıyorlar. Müşteriler tesislerindeki ekip-
man, araç, personel gerçek zamanlı konumunu, lokasyonunu, mekânın istendiği noktasındaki ısı ve nem 
ve ortam değerlerini, servis seviyelerini buluttaki tek bir entegre sistem üzerinden takip edebiliyor. Üçüncü 
yatırımımız da Turkuaz Sağlık’a oldu. Turkuaz da 7 bin metrekarelik fabrikasında medikal kimyasallar üre-
timi yapıyor. Yıl sonu itibariyle Avrupa’nın en büyük ultrason jeli üreticisi. Ak Portföy olarak amacımız sadece 
sermaye koymak değil, model olarak şirketlere CFO atıyoruz. Ortak CFO her şirkete durum tespit sürecin-
den girerek bize tespit sağlıyor. Türkiye’nin en önemli danışmanlarıyla kurumsallaşma, organizasyon ya-
pısı değişim ve dönüşüm İK projeleri yönetiyoruz.  Biz bu vizyona, ortakları özgürleştirme projesi diyoruz. 
Ortaklardan bizim beklentimiz, ortaya büyük vizyona, büyük resme daha fazla kanalize olmaları. AR-GE 
hattında birçok yeni ürünün geliştirilmesine destek sağlıyoruz. Mesela enteresan ürünler bunlar, kıkırdak 
sıvısından burun spreyine kadar Türkiye’de aslında üretilmeyen, yurtdışından ithal gelen ürünlerin bura-
da üretimini hem finansman hem de know-how olarak destek olmaya çalışıyoruz, danışmanlar eşliğinde. 
Bundan sonra neler var derseniz, ben aslında iki tane de heyecan verici projemiz var, ondan bahsetmek 
istiyorum. Karbon elyaftan kumaş dokuyan bir şirkete ortak olmayı hedefliyoruz. Bu da savunma sanayi-
inden rüzgâr enerjisi türbin kanatlarına, otomotivden inşaata kadar çok farklı kullanım alanı olan bir ürün. 
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Bir de bir dijital pazarlama şirketine ki bu sene sonu itibariyle o da toplam cirosunun yüzde 80’ini ihracat-
tan elde ediyor olacak, oraya da bir girişim sermayesi fonuyla beraber ortak olmayı hedefliyoruz. İki firma 
da ihracat ağırlıklı. İlk fonumuzun zaten stratejisi gereği şirket portföyümüzün yüzde 80’i şu anda ihracat 
ağırlıklı ve borçlu olmayan, finansal yapısı sağlam şirketlerden kurulu. Sektör açısından bu iki yatırımın da 
renk getireceğini ve farklı perspektifler yaratacağını düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye’ye değer katan bu tip 
projelerde yer almak. 

MURAT PARMAKÇI:
Girişim sermayesinden devam etmek istiyorum. Yavuz Beye, size iki ayrı sorum olacak. Birincisi, gayrimen-
kulde fırsat var mı diye sorduk, bu sefer de yabancı bir yatırımcının bugünkü kurların geldiği seviyede Türki-
ye’ye yatırım yapması için bir fırsat var mı? Türkiye ucuzladı, varlık fiyatları döviz cinsinden azaldı, Türkiye’ye 
daha çok bakalım diyor mu yabancı yatırımcılar, yoksa bu dalgalanmalar bir istikrara kavuşsun, bir noktada 
durulsun, ondan sonra düşünürüz mü diyorlar? İkinci sorum da yine bizim girişim şirketlerimiz fikri olan 
projesi olan veya büyümeye çalışıp fon almaya çalışan şirketlerimiz, kendilerini anlatmayı beceriyorlar mı? 

YAVUZ KAYNAR:
Maalesef yabancı yatırımcı tarafında şu an çok zorlanıyoruz. Girişim sermayesi fonuna yatırım yapmak 
isteyecek yabancı yatırımcı, ülke riskini değil iş riskini göz önüne alıyor. Yatırım planını görecek, başarılı 
olur mu olmaz mı anlayacak, ona göre bir yatırım yapacak. Fona yatırım yapanlar da, alttaki şirketlerin ba-
şarılı olup olmayacağını düşünüyor. Son iki senedir hem makroekonomik ortamda hemde dış politikada 
Türkiye’nin yıldızının çok parlak olmadığını düşünüyorum. Fon yöneticileri bu yüzden batıya değil, doğuya 
doğru bakmaya başladı ve daha çok Çin ve Körfez ülkelerinden yatırım çekmeye yöneldi. 2010’da dünyanın 
en büyük fonlarından biri Türkiye’de dolaşarak yatırım yapacak alan arıyordu. Trendyol’a yatırım yaptılar. 
Şimdi ise böyle bir ortamda değiliz.

Türk yatırımcının bu konuya ilgi göstermeye başlaması çok önemli. EBRD, EIF, IFC gibi uluslararası finansal 
kuruluşların destek vermesi önemli. Girişimcilerin doğru olarak kendilerini sunmaları gerekiyor. Göktürk 
Beyin bahsetmiş olduğu, geri alım, beraber satma hakkı, IPO yapabilme hakkı gibi hakları ortaklık sırası-
na alabilmiş olmayı önemsiyorum. Türkiye’de borç finansmanı ağırlığının %90 olduğunu görüyorum. Borç 
alanlar bankalarla, piyasayla uğraşıyor. Sermaye finansmanı yapabilenler ise işleriyle uğraşıyor. CFO’nun 
kafası rahat, CEO’nun kafası rahat. Bunu gördükçe biraz herhalde o tarafa doğru bir yönelme olacaktır diye 
umuyorum.

MURAT PARMAKÇI:
Şimdi tekrar gayrimenkule dönerek Emin Beye söz vermek istiyorum. Bizde gayrimenkulleri menkul kıy-
metleştirmek için bir ürünümüz zaten var, gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Borsada işlem görüyor, halka 
arz ediliyor ama bir ıskonto problemi de var, değerini bulmuyor. Gayrimenkul yatırım fonu tarafında fonun 
pay iadesi yoluyla pay bedelini kendisini ödeyerek dışarıya para ödemesi güzel bir imkân. Siz bunun yanına 
bir de fonları borsada kote ederek işlem gördürmeye başladınız. Ne farkı var gayrimenkul yatırım ortaklı-
ğından, niye ben bir GYO almayayım da Albaraka’nın bir portföyün bir gayrimenkul fonunu alayım? Iskonto 
problemi burada da olmaz mı, burada ne gibi farklılıkları var GYF’lerin?

MUHAMMED EMİN ÖZER:
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları çok uzun süredir sermaye piyasasına katkı sağlıyor. Gayrimenkul yatırım 
fonları proje geliştiremiyor, iskânı alınmış gayrimenkullere yatırım yapabiliyor. Sizin de bahsettiğiniz üzere, 
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gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çok ciddi bir iskonto sorunu var. Bu da yatırımcıları belli dö-
nemlerde gayrimenkul yatırım ortaklığı yatırımından biraz uzak tutuyor. GYO’larda dünyada is-
konto oranı yüzde 10 civarındayken, Türkiye’de bu oran yüzde 50’lere yakın. Gayrimenkul yatırım 
fonlarının, avantajı tabi gayrimenkul yatırım fonunun dizaynında, ihraç belgesinde, iç tüzüğünde 
belirlenen politikalara göre geri alım yapabilmesi üzerinedir. Burada geri alım tabii ki, üç ayda 
bir gibi dönemlerde olabiliyor. Biz burada özellikle emeklilik fonlarının da yatırımcı olacağını dü-
şündüğümüz için, ayrıca borsada işlem görmesinin de daha uygun olacağını düşündük. OKS sis-
teminvde gayrimenkul yatırım fonlarının teşvik edilmesiyle birlikte fon büyüklüğü arttığında, 
ikinci elde fonu bulmanız ya da birincil ihraçta bulmanız mümkün olmayabiliyor. Şu anda Borsa 
İstanbul Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı’nda işlem gören 3 tane fonumuz var. Bu zaten defter değe-
rinden işlem gören bir menkul kıymetin, günlük fiyatla alınıp satılabildiği, ikinci elinin de olduğu 
bir yapıyı kurmak içindi. Yeni sermaye piyasası kanunu, biliyorsunuz şirketlere hisse senetlerini 
geri alma imkânını da getirdi. Bu eğer gerçekten efektif bir şekilde kullanılabilirse, gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının da o iskontolarının azalmasını sağlayabilir.

Gayrimenkul yatırım fonlarına, aynı girişim sermayesi fonlarında olduğu gibi ayni sermaye ko-
yulması veya fon katılma paylarının fonun portföyünde olan varlıklara yatırımcının ulaşmasını, 
avantajlı bir şekilde almasını sağlayabiliriz. Biliyorsunuz ki gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, 
gayrimenkulleri bölerek şirketi vergisiz bir şekilde başka bir yapıya kavuşturmak mümkün. Dün-
yada bunun benzeri örnekleri var, özellikle Amerika’da müşaraka denilen, bir nevi İslami mortga-
ge denilen bir mekanizma var. Benzeri mekanizmayı bizdeki gayrimenkul yatırım fonu modeliyle 
birleştirirsek gayrimenkul sektörünün banka kredisinin dışında da fonlanabileceği bir mekanizma 
kurgulamak mümkün olabilir. Alternatif yatırım fonları tarafında altyapıda bir sıkıntı yok, bence 
talepte de yok ve bunlar varlığa dayalı olduğunu düşünürsek varlık olarak da sıkıntımız yok, hatta 
biraz fazlamız var gayrimenkul tarafında gördüğünüz üzere. Dolayısıyla sadece o hem vergi asi-
metrisini ortadan kaldırıp biraz da teşvikle gayrimenkul sektörünün sorunlarına bir çözüm olarak 
gayrimenkul yatırım fonlarını kullanabiliriz diye düşünüyorum. 

MURAT PARMAKÇI:
Tevfik Beye bir soru yöneltmek istiyorum. Şu an mevzuatımızda, vergi mevzuatımız, sermaye piya-
sası mevzuatımız, tabi bugün konuştuğumuz ürünleri belirleyen iki mevzuat. Sizin mevzuatı değiş-
tirmek için şu an bir şansınız olsa, neyi değiştirirsiniz?

TEVFİK ERASLAN:
Hem girişim sermayesi hem de gayrimenkul yatırım fonunda vergisel avantajlar var. Yani bu ürün-
lere doğrudan yatırım yapmak yerine fon vasıtasıyla yatırım yapmak cazip. Ama Yavuz Beyin de 
ifade ettiği gibi biz hâlâ bu ürünleri tabana yayamadık. Bu yaygınlaşma için yatırımcıların çok kolay 
anlayabileceği alanlarda da vergisel teşviklerin olması çok önemli. Mesela şu anda bu ürünlerin 
katılma payları fona iade edildiğinde kazanç üzerinden yüzde 10 stopaj var. Bu stopaj oranı biraz 
daha aşağıya çekilebilir çünkü normal fonlarda da yüzde 10 stopajlı yapıyoruz. Fonlar vasıtasıyla 
gayrimenkule yatırım yapıldığı anda, vatandaşın anlayabileceği alanlarda teşvikle desteklenmesi-
ne ihtiyacımız var. Mesela fonlarda tapu harcının indirimli olması, herkes için çok cazip bir teşvik 
edici bir motivasyon olabilir. Diğer taraftan, bu ürünlerle yatırım yaparken bireysel yatırımcılardan 
farklı olarak çok fazla araştırma yapıyoruz. Teknik destek sağlayacak firmalardan da hizmet alı-
yoruz. Bu hizmetler alınırken damga vergileri ödeniyor. Bu damga vergilerinin fonlar için muafiyet 
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kapsamına alınması iyi olur. Aklıma ilk gelen vergisel teşvikler ve motivasyon unsurları bunlar 
olurdu. Son olarak şunu söylemekte de fayda var, onu atladım. Gayrimenkul fonlarında maalesef 
KDV ödüyoruz ve bu KDV’yi kiralardan çok uzun sürede geri alabiliyoruz. Dolayısıyla gayrimenkul 
yatırım fonlarındaki KDV sorununa da bir çözüm getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

MURAT PARMAKÇI:
En azından bir gayrimenkulü kendi alıp 5 yıl elde tutan bir gerçek kişi, 5 yıl sonra hiç vergi ödemiyor. Bir 
şirket hissesi alıp 2 yıl elde tuttuğunda hiç vergi ödemiyor ama fon payını ne zaman satarsa satsın yüzde 10 
vergisini ödüyor. Bu bile belki diğerleriyle eşitlense en azından bir adım olabilir. 

SORU:
Biliyorsunuz bankaların bilançosunu rahatlatmak anlamında kendi portföylerinde bulunan ipotekli özellik-
le kredilerin menkul kıymetleştirilmesi gündemde. Bu noktada aslında tebliği mevcutta olup henüz ihraç 
edilmemiş ipotekli menkul kıymet ürünü, en son SPK’da duyurusunu yaptı, anlaşıldığı kadarıyla sıcak bir 
işlem olacak gibi. Burada Emlak Bankasının da kurulmuş olmasının muhtemel ki bir etkisi olacak. Bu ge-
lişmelerin, gayrimenkul piyasasına ve özellikle alternatif fonlara bu manada etkisi nasıl olur, Muhammed 
Emin Beye sormak istiyorum.

MUHAMMED EMİN ÖZER:
Konu gündemde ancak net olarak anlaşılabilmiş değil. Kredilere konu alan gayrimenkuller, menkul kıy-
metin içine mi alınacak, yoksa kamusal bir yapının içinde mi olacak, yoksa her banka kendisi mi yapacak 
o konuda bir netlik göremiyoruz. Katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren bir portföy yönetim şirketi 
olarak biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, gayrimenkul yatırım fonu yapısının bu ihtiyaca çözüm sun-
duğunu görüyoruz. Ancak mevcut durumda bankaların aktifindeki varlıkların bir kısmını menkul kıyme-
te dönüştürmek için, kira sertifikasını da kullanmak mümkün olabilir. Konvansiyonel bir kredi olmasa da 
katılım bankasının gayrimenkul teminatlı bir kredisini belki bir yönetime dayalı kira sertifikası modeli için 
de, kira sertifikasını menkul kıymetleştirmek, daha sonra da onu bir serbest fon modeli bir fonun içine al-
mak ve böylelikle de yatırımcılara sunmak mümkün olabilir. Zaten bankalar özellikle belli sıkıntıya düşmüş 
kredilerini iskontolarla varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Benzeri bir ıskontoyla bir menkul kıymetleş-
tirme operasyonu yapmak, sermaye piyasalarına yeni bir araç sunacaktır. Sermaye piyasalarının vizyonu 
açısından bizler çok daha farklı şeyler de yapabiliriz. Girişim ve gayrimenkul bir başlangıç, bir sonraki fazda, 
şu anda hepimiz biliyoruz, Türkiye’de çok sayıda yabancı yatırımcı bu tip asset’leri almak için görüşme-
ler yapıyor. Mesela takipteki kredilerin yapılandırılmasını yapabiliriz. Sermaye benzeri borç kullandırılması 
alanlarında oyun alternatif yatırım fonları için yeni başlıyor. Yabancı fonlardan tecrübe olarak eksiğimiz yok, 
ancak kaynak olarak sıkıntılarımız var. Önce, gayrimenkul ve girişim sermayesinde varlıklarımızı büyüttük-
ten sonra daha alt çözümlere de ağırlık verebiliriz.
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M. UFUK ÖZDEMİR:
Herkese selamlar. Katılımınız için teşekkür ederiz. Konumuz algoritmik alım satım işlemleri. Kong-
renin genel konusu da gelecek. Ancak, Algoritmik işlemler nasıl ve nereden başladığı, hayatımızda 
neleri değiştirmeye başladığı ve nereye gidecek sorularını cevaplamak için geçmişten de bahsetmek 
lazım. 

Şöyle bir örnek vereyim; 2001 yılına kadar borsada işlemler tamamen bizim broker diye tabir et-
tiğimiz aracı kurumların temsilcilerinin, bizim onlara sunduğumuz ekranlar üzerinden girdikleri 
emirlerle yürüyordu. Biz o sayede emirleri alıp, işleyip, cevaplarını bütün kurumlara iletmeye çalı-
şıyorduk. Ama 2001 yılının sonundan itibaren biz üyelerimize API sunarak, onların emirlerini kendi 
bilgisayarlarından doğrudan borsaya göndermeleri için bir yol açtık. 2002 yılında, Borsa İstanbul’un 
bugünkü kampüsünde yaklaşık 1200 tane aracı kurum temsilcisi broker, bizim ekranlarımız vası-
tasıyla emirlerini girmeye çalışıyorlardı. Tabi bu değişiklikler bir günde olmuyor, yıllar boyunca de-
ğişim geçirerek; o günkü işlem salonlarına, ofislere 1200 tane broker gelirken, bugün Borsa İstan-
bul işlem salonuna gelen broker sayısı yaklaşık 30-40 civarına geldi. Böyle geçen 15 yıl içerisinde 
böyle radikal bir değişim var diyebiliriz. Tabi bu aslında gelişen teknoloji sonucunda meydana geldi. 

Dün Gerd Leonhard’ın sunumunda da olduğu gibi; geçmişte yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu-
günden sonra yaşanacak gelişmeler, aslında üstel olarak artmaya başlıyor. Ve geçmiş 15 yılda ya-
şanandan daha hızlı bir gelecek bekliyor aslında bizi. Burada ben hemen ilk soruyla başlayayım. 
Ovadya Beye söz verelim. Bu algoritmaların işlem yaptığı piyasalarda artık insanlar neler yapacak?

PANEL 15: ALGORİTMİK ALIM SATIM TEKNOLOJİLERİ
14 Kasım 2018
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OVADYA REYNA:
Teşekkür ederim. Eminim bu sorunun karşılığında birçok insanın kafasında belli kestirimler vardır, dü-
şünceler vardır ama algoritmik işlem yapmayan kişilerin kafasında şöyle bir olgu da olabilir; acaba yakın 
gelecekte bu algocular, fiyatlarından algolarını işlerlerken ve para kazanırlarken biz burada ne yapacağız, 
bu piyasada ne yapacağız diye düşünüyorlardır. Algoritmik trading’le ilgilenenler de “işte biz bunu yapmak 
istiyoruz” diyorlardır diye düşünüyorum. 

HFT dediğimiz yüksek frekanslı işlemlerin, 100 mikro saniye ve altında işlem yapan kısmın dışında algo-
ritmik işlem yapan geniş bir kesim var. Burada sunucular üzerinde algoritmasını çalıştıranından, Excel’de 
sonuç üreten kişilere kadar böyle insanlar var. Bir de hiç algoritma kullanmayan bir kesim var. 

Bunlar arasında her bir bölümde ayrı bir mücadele olduğunu görüyoruz biz bu dönemde. Yüksek frekanslı 
işlemlerde mikro saniye, nano saniye avantajları elde etmek için insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. 
Diğer geniş gruptaysa algoritmalarını geliştirmek, yeni teknolojilere uyum sağlamak, yapay zekâyla destek-
lemek gibi daha iyi sonuçlara ulaştırmak için çeşitli gereçler kullanıyorlar. 

Yüksek frekanslı işlemlerin oranı dünyada hayli yüksek; Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 50’ler-
de, Avrupa’da yüzde 40, diğer gelişmiş borsalarda 30-50 arasında bir yerde dalgalanıyor. Ben Türki-
ye’de de bunun önümüzdeki yakın dönemde yüzde 40 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyorum. Bura-
daki yüksek teknolojili ürünler; çok önemli oluyor çünkü her şey donanım yüksek frekanslı işlemde. Tabi 
mutlaka sizin bunları kullanacak deneyimli ekibiniz olması gerekiyor. 

Asıl geniş kişilere yayılan kesim, bu diğer algoritmik işlemleri yapanlar, yani 100 mikro saniyenin üstünde 
işlem yapanlar. Bunların sunucular üzerinde koşturanların algoritmalarını çalıştıranların dışında, yatırımcı 
bazında baktığım zaman halen yıllardır kullanılan terminallerden kullanılan; aslında teknik analiz temelli 
olan uygulamalar var. Belki “algoritmik işlem” yeni bir terminoloji; fakat onlar aslında yıllardır algoritmik 
işlem yapıyorlardı zaten. Burada o ilginin kaybolmayacağını düşünüyorum, çünkü orası öyle bir platform 
ki çok çabuk kafanızdaki modeli yaratabilirsiniz. Evet çok komplike değildir ama bu modeli işletebilirsiniz. 
Önümüzdeki dönemde de bu ilginin o alanda eksilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta algoritmik işlemler po-
pülerleştikçe, buna yeni gelenlerin de oradan başlaması aslında beklenen bir şey. 

Bir de artık burayı yetersiz görüp, gelişmiş algoritmalar yazmak isteyen bir kesim var. Bunlar da tabi ya-
zılımcılar eşliğinde aracı kurumlardan destek istiyorlar ve kendileri bunlarla ilgili taleplerde bulunuyorlar. 
Diğer bir grup da algoritmalarını yazabilen, hatta kendi platformlarını getirip aracı kurumlardan bu hiz-
meti talep eden bir kesim var. Platform istiyorlar, bağlantı ucu istiyorlar, bunlar aracı kurumların yakın 
gelecekte karşılaması gereken talepler diye düşünüyorum. Tabi kurumlar bu talepleri gerçekleştirdiği 
zaman yatırımcılar yakın gelecekte çok rahatlıkla algoritmalarını cep telefonlarından çalıştıracaklar. Nor-
malde bir iki emir veren bir yatırımcı belki birkaç algoyla binlerce emir gönderecek size. Bu önemli bir 
gelecek çok yakın zamanda böyle olacağını düşünüyorum. 

Diğer bir kullanıcı tipi, algoritma yazamayan ama sizin verebileceğiniz algoritmaları kullanacaklar. Bu 
kullanıcılar, bence yakın gelecekte çok yüksek hacim de yapacaklar. Çünkü bazı algoritmalar için, algorit-
mayı kullanma becerisi gerçekten kişiye özel olabilecek. Aynen bir uçağı binlerce mühendisin yapması ama 
en iyi pilotun uçurması gibi. Gerçekten hiç algoritma bilmeyen biri, doğru zamanda doğru yatırım aracıyla ve 
doğru parametreyle çok isabetli işlemler yapabilir hale gelecek diye düşünüyorum. Tabi bunlar kurumlara 
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yeni sorunlar doğuracak, binlerce alınan emrin işlenmesi, iletilmesiyle ilgili yeni sorunlar olacak. Algorit-
maların kendi içinde sonsuz döngüye girerek bir anda çok işlem yapmasının önüne geçilmesi gerekecek 
gibi sorunlar bekliyor. 

Kurum bazında da artık algoritmalar fon haline geldiler; fon kurulduğunu biliyorum. Yakın dönemde de 
bu fonların artacağını düşünüyorum ben. Artık insanlar algoritmik işleme direk bağlı olan bir fondan alım 
satım yapabilecekler. Biraz belki ileriki dönemde de bir yapay zekâya portföyünüzü teslim ediyor olacaksınız. 
Mesleki anlamda bakarsam da bu sektördeki insanlara; zamanında brokerlik çok popüler bir meslekti 
ama iletişim hatlarının gelişmesiyle neredeyse yok olacak derecede bir yere geldi. Şimdi algoritmalar 
acaba portföy yöneticilerini, fon yöneticilerinin sonunu mu getiriyor diye düşünürseniz, ben çok kısa za-
manda öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tam tersine onların kadrolarında artık kuantlar, network 
uzmanları gibi konusunda uzman kişilerin kadrolaşacağını düşünüyorum. Böyle bir yakın gelecek bekli-
yorum, çok kısa sürede olacak bunlar. 

Bunlar dışında tabi hiç algoritma kullanmayanlar var, onlar ne yapacak? Kısa vadeli dediğim günlük işlem 
yapanlara rastlıyorum, bunlar yakın zamanda işleri daha da zorlaşacak. O yüzden ben bu tip işlem yapanla-
rın, durumu tekrar değerlendirmelerini öneriyorum.

Kısa veya uzun vadeli işlem yapanlar için değişen bir şey yok. Günlük bu küçük dalgalanmalardan etkilen-
meyeceklerdir. Sadece bir ürün veya bir hizmet alırsanız, binde bir komisyonu vardır, bu küçük dalgalan-
malar sizin için önemli değildir. Önemli olan yapacağınız işleme güvenmeniz ve o işlemi tamamlamanızdır. 
Tabi ben bunu anlatırken olumsuz yanı olup olmadığına da iki örnek vereyim. 2012’de 45 dakikada Knight 
Capital’ın algoritması çöküyor ve 440 milyon dolar kaybediyorlar. Bu sene şubat ayında da Dow Jones’ta 15 
dakikada tarihinin en büyük puan düşüklüğünü yapıyor. Sonra insan etkisinden dolayı tekrar yukarı dönüyor 
ama büyük bir etki bırakıyor. Yakın dönemde biz çok daha kısa süreli, çok daha hızlı hareketlere algoritmik 
tarafta rastlayabiliriz, ben öyle düşünüyorum. Şimdi artık sermaye piyasalarının çeyrek yüzyılı geride kaldı. 
Önümüzde ise uzun bir dönem var. Bu yeni dönemde benim gördüğüm kadarıyla, büyük datayı kullanan 
kişi ve kuruluşlar, bunlardan hızlı algoritmalarla sonuç üretenler, bunlardan ürün yaratanlar, ürünleri 
kullanıcılarına sunan kişi ve kuruluşların avantajı olacağını düşünüyorum. Sonuçta önümüzdeki dönem-
de finansal tarafta algoritmaların çok daha fazla kullanılacağı bir dünya bekliyor bizi.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Algoritmalar hakkında şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Düşünün ki bir araba kullanıyorsunuz ve şerit 
değiştirmek, sollamak istiyorsunuz. Kafanızı çevirip, arkadan gelen araba var mı yok mu diye bir an baka-
bilirsiniz ve hemen sol şeride geçebilirsiniz. Bu sizin o anki risk algınız olabilir. Sadece bir kere bakmakla 
hemen geçmek arasında. Tabi ne risk olabilir? Arkadan bir araba geliyordu ya da gelmiyordur. Ya da biraz 
daha doğru bir geçiş yapmak için ne yaparsınız? Gelen araba varsa eğer, o arabanın ne kadar hızlı geldiğine 
dikkat etmeye çalışırsınız. Araba gelene kadar siz geçebilecek misiniz, geçemeyecek misiniz; bunları de-
ğerlendirirsiniz. Bir adım daha ileri götürelim. Diyelim ki üç şeritli bir yolda sağ şerittesiniz ve orta şeride 
geçmek istiyorsunuz. Yine aynı deneyimlemeyi yaptınız ama bu sefer sol şeritten acaba orta şeride geçmek 
isteyen başka biri var mı diye de bakmaya çalışırsınız. 

Yani burada hep kademe kademe, aslında algoritmaların kompleksleştiğini de görebiliyor olabilirsiniz. Ne 
yapıyorsunuz, sol şeritten gelen birinin orta şeride geçtiğini anlamak demek, aslında başka birisinin 
algoritmasının nasıl çalıştığını anlamaya yönelik hareketler de yapmak anlamına da gelebiliyor. Bunu 
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olabildiği kadar kompleksleştirebilirsiniz. Hele dediğim gibi dünkü konuşmalardan sonra, belki o arabayı 
kullanan artık bir kişi de olmayacak, siz de olmayacaksınız, belki onun kendi içindeki çalışan algoritma 
bütün bu algıları yapıp sollamaya karar verecek ya da vermeyecek. 

Şimdi ben burada sözü Murat Hocamıza vermek istiyorum. Bu algoritmik işlemler biraz nedir hem tanım-
larına girip hem de piyasalardaki dalgalanmaları etkiliyor mu, etkilemiyor mu, artırıyor mu, burada kullanı-
lan çeşitli parametreler varsa bunlar nedir?

DOÇ. DR. MURAT ÖZBAYOĞLU:
Tanımsal giriş yapalım. Öncelikle algo işlem tanımına hızlıca bir bakalım. Çünkü herkesin algo işlemden 
anladığı şey aynı olmayabiliyor. Ovadya Bey bahsetti, farklı insanların farklı tarz algo işlem yaptıklarını. Bunu 
hızlıca, insanlardan daha hızlı ve etkili alım satım yapabilen bilgisayar modelleri olarak tanımlayalım ama 
iki ana yapı var burada. 

Bir tanesi işlem optimizasyonuna yönelik kâr amacı olmayan, sadece belli bir fiyatta ya da o fiyata en 
yakın şekilde işlemi gerçekleştirmeyi amaçlayan algo işlem modelleri. 

Bir de normal beklenen getiriyi ya da benchmarkinge bağlı getirinin üzerinde getiri sağlamayı ve alfa 
yaratmayı amaçlayan kâr amaçlı algo işlem modelleri. 

Bu ikisi de mevcut, ikisi de bir arada çalışıyor, dolayısıyla bu ikisine de bakmak gerekiyor. Aslında işlemi 
birlikte düşünürsek, bir alım satım stratejisi geliştiriliyor, bunu algo işlem olarak modelleyebiliriz. Bir de 
belli bir fiyattan alınması ya da satılmasına karar verildikten sonra da işlem optimizasyonu yapılıyor, bu 
da işte bu tarafta da bir algo işlem modeli var, ikisi algo işlem alım satımı oluşturuyor. İşin bir karar verme, 
bir de uygulama aşamaları var. 

En iyileme tarafına girersek, amacımız nedir? Elimizde bulunan alım ya da satım yapmak istediğimiz büyük 
ölçekli hisse senetlerini en uygun fiyattan -en uygun fiyata o ana kadar olan stratejiye karar verdik ve fiya-
tımızı belirledik artık-; o fiyattan satmak istiyoruz. Ama bu o kadar kolay bir işlem değil, hepimiz biliyoruz 
ki o büyüklükte bir işlemi verdiğimiz anda bütün dengeleri bozacağız borsadaki. Buna nasıl engel olabi-
liriz? İşte burada işlem optimizasyonu tarafındaki algo işlem optimizasyon modelleri devreye giriyor. Bunu 
kimseye fark ettirmeden, küçük parçalara bölerek yapmamız gerekiyor. Tabi çok mümkün değil artık; 
ama yapmaya çalışmak gerekiyor. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili birtakım algoritmalar geliştirilmiş durumda, 
yapay zekâ da burada devreye giriyor. Fakat bu şöyle; insanlar tarafından da doğrudan uygulanabilecek 
modeller, makineye verip optimize edip o an gerçek zamanlı olarak da işlenebilecek modeller. Bunu göre-
bilmek için önce bir emir defterine bakmamız lazım. Emir defterinde yapılması planlanan alım satımlar, bir 
derinlik bilgisi şeklinde devreye giriyor. Herkesin fiyat tespitine göre koyduğu bir işlem emri var. Emir defteri 
kalabalık olduğu sürece çok sıkıntı yok, çok fazla bir oynama olmadan alım satımlar birbirini dengeleyecek 
şekilde işlemler yürüyor. Ama ne zaman ki emir defteri daralmaya başladı, yani fazla alım satım siparişi 
girmedi; zaman o durum risklileşiyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. 

Bu piyasadaki dalgalanmaların en önemli sebeplerinden biri, emir defterindeki yapının dengesizleşme-
si. Yani alımların ya da satımların ağırlık kazanması. Daha çok satışlar yönünde oluyor. Piyasaya girenler 
market odalarında ne pahasına olursa olsun çıkayım moduna girdiği için, otomatikman fiyatların düşmesi-
ne sebep oluyor. Mesela yüksek miktarda bir alım tarafındaki şeylere bakarsanız, mesela belli bir fiyattan 
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almak isteyen birtakım şeyler var ve satmak isteyenler de var. Örneğin ben elimdeki 100 bin lotluk hisse 
senedini satmak istiyorum; doğrudan 100 bin lotluk bir satış emri girersem, benim emrim otomatikman 
8,79’u dolduracak. Aşağı bakmamız lazım, o da 210 binmiş. Peki 1 milyon diyelim o zaman. 1 milyonluk satış 
emrini girersem, bütün şu an emir defterindeki bütün emirleri temizleyecek. Diyelim ki 8,78’den satmak 
istiyorum; ben ortalama olarak herhalde 8,40’a falan ineceğim, bu şekilde bir işlem yaparsam. Dolayısıyla 
işlemi böyle gerçekleştiremem. Bunun üzerine ne yapmam gerektiği konusunda çeşitli algoritmalar var. 
Piyasada bu konuda çalışan birçok kurum var. En iyi nasıl işlemleri gireceğime dair hazır birtakım algo-
ritmalar mevcut. Bunlar bilinen algoritmalar; ama bunların optimizasyonu yapılabilir, bunlar geliştirile-
bilir. Algo işlemlerin makine tarafında bu işlemler gerçekleştirilebilir. Ben bunların detayına girmeyece-
ğim, ilgilenen olursa bu bilgiler mevcut. 

Buradaki ana mantık, küçük parçalara bölerekten işlem yapmak. Mesela birkaç tane satıp, bir anda bü-
yük bir alım yapıp fiyatı tekrar yukarı çekip tekrar yavaş yavaş satmaya başlamak falan. Piyasadakiler bun-
ları biliyorlar ama bunu işlem sırasına göre takip edip optimize etme olanakları var. Yani daha önceki benzer 
durumlarda ne olmuş falan, zaten makineler bize burada destek oluyorlar. 

Şimdi ikinci kısma gelelim, ikinci bahsettiğim algoritmik algo işlem modeli, kâr amaçlı, alfa getiren algo 
işlem modelleri. Bunlar amaca bağlı olarak; daha trend temelli ve daha uzun zamana yayılan modeller olu-
yor. Salınım tabanlı modeller, belli bir trendin içinde iniş ve çıkışları yakalayan modeller. Birazdan bunların 
nerede kullanıldığına dair parametrelerden bahsedeceğim. Arbitraj stratejileri, endeks fon güncelleme-
si, bunların hepsi yapay zekâ uygulanabilecek modeller. Zaten yapay zekâyı alta koyduk, bundan elbette 
bahsedeceğiz. Fakat bu modeller, bunların hepsinin içine uyarlanabilecek modeller. Bu konu ile ilgili çok 
fazla çalışma var. Ben asıl gelmek istediğimiz noktaya geleyim, bunları bir giriş tanımı olarak düşünün. 

Neden piyasalar dalgalanıyor; daha doğrusu algoritmik işlemlerinin piyasa dalgalanmalarına bir etkisi 
var mıdır? Şimdi önce algo işlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerine bakalım. Algo işlem modelleri aslında 
biraz önce emir defterindeki yapıyı da düşünürsek, işlem sayısı arttıkça ve emir defterini  kabardıkça fiyat 
oynamaları azalır. Öyle olunca aslında piyasaya faydası olan bir şey gibi görünüyor bu. Normal şartlarda 
likidite artar, işlem hacmi buna orantılı olarak artar. Tabi bunu en çok sağlayan bu HFT, biraz önce Ovadya 
Bey’in bahsettiği çok yüksek hızda işlem yapan sistemler. Bir güzel etkisi de şu; alımla satım arasındaki 
fiyatı azaltıcı etkiler bunlar. Bunlar etki tepki doğuruyor, otomatikman aslında işlem hacmi de ona bağlı 
olarak artıyor. Daha küçük kârları kabul edecek algoritmalar da devreye giriyor. Daha güvenli, night tra-
ding’de olduğu gibi yanlış basma ihtimali olmuyor ya da vs. olumlu etkileri çok. 

Olumsuz etkiler nedir? Şimdi burada kritik şey de şu; algoritmalar çalıştığı için her algoritmanın da kendi 
stratejisi devreye girmeye çalışıyor fakat ne kadar algoritma olursa olsun, eğer ciddi bir fiyat problemi 
olursa, örneğin hepsinin belli bir stoploss mekanizması devreye girerse ve hepsi bir anda satışa geçer-
se, normalde olmaması gereken bir hareket, abartılı bir şekilde artmaya başlar. Bu biraz önce bahsedi-
len düşüşler genellikle bu tip stoplosslara bağlı düşüşler. Ne oluyor, piyasada bununla ilgili önlemler alınıyor, 
ama iş içten geçmiş oluyor tabi belli bir miktar. 

Bu dalgalanmanın önünü almanın yollarından bir tanesi, olduğunca likiditeyi ve işlem hacmini artıracak şekil-
de bir şey kurmak ama bunun hiçbir zaman garantisi yok. Dolayısıyla bunun ancak olup olmayacağını önceden 
tespit edip, buna göre sistemin içinde yer almamak aslında en iyisi gibi görünüyor. Tabii bu konuda tartışılabilir. 
Şimdi parametrelere geçelim, ondan bahsetmiştik. Hızlıca gördüğünüz, doğrudan kullanılan anlık, daki-
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kalık, günlük, saatlik borsa verileri. Biraz önce bahsedilen emir defteri verisi çok önemli. Özellikle hızlı 
alımlar için sadece bunu takip eden işlem yapan çok sayıda algoritma var. Bunun haricinde kâr amaç-
lı modellerde finansal veriler, teknik analiz, ekonomik veriler, bu haber paylaşımları, sosyal medya, 
duygu analizi dediğimiz, davranışsal finansa yönelik modeller bunları kullanıyor. Bu parametrelerin 
hepsi kullanılıyor. 

Hepsinin kullanım yeri ve kullandıkları algoritmaların yapısı farklı. Mesela ben çok hızlıca bahsedeyim. 
Zaten kâr amacı olmayan algo işlem modellerinde hep gün içi hızlı işlemler olduğu için; bunu yüksek 
frekansta alım satımdaki yapıyla da benzeştirebiliriz. Burada mikro saniyeleri ve ultra yüksek frekanslı 
alım satımı da devreye koyalım. Burada anlık borsa verisi, tik data, en kritik data. Emir defterini de takip 
etmek zorundayız. Çok hızlı reaksiyon verebilen anlık haber akışı da bazen önemli olabilir ama diğer ikisi 
kadar ön planda değil. Çünkü bu HFT ile ilgilenen algoritmaların birçoğu, sadece anlık fiyat hareketle-
rindeki hızlı değişimlere ve arbitraj yakalamaya önem verir ve ne olup bittiğine bakmaz. Kısa vadedeki 
yine başka bir model, bu “day trading” modeli, gün içi model. Biraz önceki HFT modelini insanların 
uygulama şansı yok çünkü insanlar hiçbir zaman bir mikro saniyelik veya milisaniyelik bir reaksiyon 
veremezler. Dolayısıyla işlem optimizasyonu artı fiyat stratejisi tarafını makinelere zaten terk etmiş 
durumdayız. Ama day trading hâlâ insanların yapabildiği bir iş. Daha iyi yapıp yapmadıkları tartışılır. 
Ama makineler de burada devrede, insanlar da. Bu sefer saniyeler ve dakikalardan bahsediyoruz. İlgili 
parametrelere baktığımız zaman, biraz önce bahsettiğimiz parametreler, yine önem sırasında bu arada 
yukarıdan aşağıya diziyoruz, yine anlık borsa akış verisi önemli. Bu sefer teknik analiz devreye girmeye 
başlıyor. HFT’de biraz önce öyle bir sıkıntımız yoktu çünkü zaten bir tık oynama bizim için yeterliydi.

Şimdi biraz daha sinyalin salınımlarını ve trendi takip etmek zorundayız, bu yüzden bunlar önemli. 
Sosyal medya paylaşımları önemli. O anda bir haber çıktığı zaman ilk reaksiyonu vermek önemli. Bu ana-
liz makineler ve insanlar tarafından uygulanabiliyor. Biraz daha orta vadede olan swing trading aslında 
aynı model. Sadece artık günlük data kullanmamız yeterli. Bu mesela haftalık ya da 15 günlük ya da aylık 
bir alım satım modeli olarak kullanılabilir. Yine ilgili parametreler gördüğünüz gibi. Son olarak da uzun 
vadede bir modelimiz olabilir, bu daha çok portföy yönetiminde kullanılabilecek ya da bu konuda mesela 
bir alıp bir sene tutmak, en azından birkaç aydan fazla tutmak. Bu durumda finansal veriler ön plana 
çıkmaya başlıyor. Çünkü artık o firma iyi değilse, eninde sonunda bunun etkisi olacaktır fiyatlara. Takip 
edilecek en önemli konular finansal veriler ve yine borsa verileri. Burada dikkat ederseniz, artık günlük 
haber akışı biraz daha geri plana düşmeye başlıyor çünkü bu günlük hareketlerden bahsetmiyoruz artık, 
biraz daha uzun vadeli hareketlere bağlı. Bu algo işlem modellerini bu şekilde düşündüğümüzde para-
metrelerinde hangisinin ne derece etki yapacağını bence bu şekilde açıklayabiliriz.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Teşxekkürler hocam. Dünyada gelişen algoritmik trading’e paralel olarak biz Türkiye’de ne tarz ge-
lişmeler yaptık borsa olarak. Biliyorsunuz 2014’te başlattığımız bir BISTEK adını verdiğimiz BISTEK 
teknoloji dönüşüm programı çerçevesinde bir altyapımızı değiştirdik. Veri merkezimizi değiştirdik, 
kolokasyon hizmetleri vermeye başladı. Az önce Murat hocamızın bahsettiği gibi HFT algoritmaları-
nın çalıştırılabilmesine de izin vermeye başladık. Böylece hakikaten mikro saniyeler mertebesinde 
bunları yanıtlayabilmeye başladık. Artık insanların direk bu mikro saniye, milisaniye, hatta 1-2 saniye 
içerisinde karar verip o piyasada o kadar aktif olabilmeleri doğal olarak mümkün olamıyor. Peki kul-
lanıcılara algoritmik işlem yapabilmeleri için bir arayüz sağlanabilir mi diye ben önce Ovadya Beye, 
sonra Çağlar Beye söz vereyim hızlıca. 
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OVADYA REYNA:
Teşekkür ederim. Hemen söyleyeyim, evet sağlanıyor ve sağlanabilir. Birkaç görüntü getirdim, onları 
isterseniz verebilirseniz ekrana. Bu mevcut yeni teknolojilerle yeni arayüzleri görebiliyoruz. Ama ben 
hemen şurada çok kısaca geçeceğim, bunu zaten bu işle uğraşan herkes herhalde ezberlemiştir. Zaten 
klasik bir arayüzden siz algoritmik işlemlerinizi yıllarca girdiniz. Halen çok daha detaylı algoritmik bir 
fikriniz yoksa, buraları rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Bunlar da algoritmik işlemdir; saniye bazında, saniyenin altında bile emirlerinizi rahatlıkla borsaya 
iletirsiniz. Burada birçok parametreyi girebiliyorsunuz. Bunlar da çoğu insanın kullandığı bir arayüz 
şu anda. 

Çok profesyonel insanlar var burada. Biz bile bazen bu formülleri nasıl gerçekleştirdiklerine şaşırı-
yoruz. Tabi bunun dışında başka bir dünya daha var. Kullanıcı tarafında olan algoritmaları çalıştırma 
ile; artık kurumlar, terminaller sizin makinenizin hızına bağlıyken, bunları yüksek hızlı sunucularla 
başka lokasyonlara götürüyorlar. Böylelikle sizin algoritmanız sizden bağımsız, cep telefonunuzdan 
bile ulaşabileceğiniz bir arayüzle sunucu üstünde çalışıyor. Bu algoritmalar çok hızlı çalışıyor ve al-
goritmanız hiçbir kesintiye maruz kalmadan çok büyük verileri işleyebiliyor. Bu arayüzlerde size ha-
zır algoritmalar sunulabilir ve siz bu algoritmalardan dilediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz ve bilginiz 
varsa algoritmaları kendiniz geliştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz parametreleri siz girebilirsiniz. 
Bu parametreler belki sizin uzmanlık alanınız olacak ve hangi algoritmayı ne zaman çalıştıracağınızı 
seçmeye başlayacaksınız. 

Tabi bu sunucuda olmanızın büyük bir avantajı var, o da artık büyük verinin elinizde olması. Geriye 
doğru bir back test yaptığınızda, bu büyük datayı kullanma şansınız var. Üstelik bu yapılarda geriye 
doğru test yaptığınız zaman; örneğin siz bir alım emrini verdiniz ama emir o sırada pasifti. Bu emir 
gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi sorusunu cevaplamak için sistem sizi o güne götürüp, o günde 
sizi sanki sanal bir borsaymış gibi sıraya yazıyor ve gerçekleşen işlemlere göre size o emrin gerçek-
leşip gerçekleşmeyeceğine dair bir simülasyon yapıyor. Neredeyse gerçeğe yakın diyebileceğimiz bir 
simülasyon bu. Bunun ötesinde, emirler gerçekleştiği an bunu bu tip sistemlerde izleyebilirsiniz. Çok 
daha detaylı raporlamalar da mümkün; neredeyse aynı saniye içinde gerçekleşen emirleri burada çok 
rahatlıkla görebilirsiniz. Tabi eğer yazılım konusunda biraz bilginiz varsa, bu büyük veriyi kullanmak 
istiyorsanız, bu tip sistemler size geniş bir imkân sağlıyor. Burada istediğiniz datayı istediğiniz şekilde 
kullanmanız, bütün finansal datalar zaten geliyor size. 

İstediğiniz kadar bilgi var, algoritmalarınızı komplike yazabiliyorsunuz. Tabi bunda biraz eğitim ve 
destek lazım, ama bu çok zor değil, aşama aşama ilerleyebiliyorsunuz. Bu sefer çok detaylı grafik-
ler çıkıyor karşınıza, alışığınızın dışında başka bir dünyaya giriyorsunuz, burası mikro bir dünya. Ar-
tık burada farklı analizler, farklı hesaplamalar, acaba nerede kendimi düzeltebilirim gibi bir yaklaşımda 
bulunuyorsunuz. Genelde işte TWAP işlemi yapmak istiyoruz diyorsunuz ama her kurumun her kişinin 
aslında kendine göre TWAP BWAP yaklaşımı olacaktır. O yüzden “ben bir şey yapamıyorum” demeyin, 
mutlaka siz de bir fikir geliştirir, kendi TWAP’inizi yaratabilirsiniz. Bence umudunuzu kaybetmeyin, 
yazılım da çok korkutucu değil burada. Tabi bunun bir de HFT tarafı var. Şimdi göremeyenler “bir şey 
yok mu” diyecek ama zaten yok. Gerçekten HFT tarafında sadece makineye bırakıyorsunuz, hocamı-
zın dediği gibi ve makineler mikro saniyeyle yaptığı için siz sadece sonuçları inceliyorsunuz. Şu anki 
teknoloji böyle ama yakın gelecekte mutlaka hepsi gelişecek. Teşekkür ederim.
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ÇAĞLAR KAMU:
Bizim de İş Yatırım olarak benzer bir platformumuz ve arayüzümüz var. Burada temel benim söylemek 
istediğim nokta şu; esneklik daha artıyor bu tip arayüzlerde ve özellikle kodlamayı bilen yatırımcılar bu 
esnekliği kullanarak daha sofistike algoritmaları bu arayüzlerde de yazmaya başlamış durumda. Ama 
tabi bunun yanında kodlamaya yeni başlamış ya da kodlama konusunda nasıl ilerleyeceğini bilmeyen 
yatırımcılar da belli mantıklarla ve daha basit arayüzlerle çok rahat algoritmik alım satım stratejileri 
geliştirebiliyorlar. Burada olayın daha ileri boyutu şu; bu arayüzlerin sunulduğu platformlarda kullanılan 
veri ile yatırımcının kullanmak istediği diğer verilerin örtüşmesi gibi bir problem var. Sonuçta yatırımcı 
başka veri setlerini de algoritmik modelin içine dahil etmek isteyebilir ama onları başka sunucularda 
çalıştırıyor olabilir. Sanırım Türkiye’de de önümüzdeki dönemde bu arayüzlerin diğer verileri de yatı-
rımcılar için entegre edeceği esnekliği kazandığını göreceğiz.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Teşekkürler. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Burada hep çok hızlı algoritmalar, her şeyi ele 
geçiriyor, algolardan yararlanmak için hazırlanmış birtakım ekranlar var, onları siz de kullanın diye konu-
şuyoruz, bu yurtdışında benim katıldığım panellerde de hakikaten tartışılan konular arasında. Bir kurum 
çıkıyor diyor ki “biz nano saniyeye oynuyoruz, mikro saniyenin bile altına oynuyoruz, FTG’ler üzerinde al-
goritmalarımızı çalıştırıyoruz ve oradan kazanıyoruz”. Ama başka bir kurum diyor ki çıkıp; “hayır, benim 
algoritmam kesinlikle en hızlı algoritma değil, mikro saniye hatta saniye seviyesinde çalışabiliyor ama ben 
kurduğum stratejilerle ya da yaptığım teknik analizler sonucunda, daha uzun vadeli ve daha çok kazanmaya 
ya da hedge etmeye oynuyorum” diyor. 

Dolayısıyla illa “bu hıza yetişemedim, o zaman ben yararlanamayacağım bu fiyat değişimlerinden” ya da 
“kâr edemeyeceğim” diye bir şey olduğunu ben şahsen o kadar da düşünmüyorum açıkçası. 

Peki, bütün bu algoritma çalışmalarından yapay zekânın yeri nerede, bunların algoritmik işlemlerdeki payı 
nedir diye Aykut Beye söz versek.

AYKUT SARIBIYIK:
2011 yılıydı, çok iyi hatırlıyorum, Google bir tane makale yayınladı, daha doğrusu web sayfasında 
bir haber yayınladı. Dedi ki, “Bakın 2011 yani daha dün, ben 12 tane projemi bir araya getirdim ve 
Google Brain diye bir alt birim kurdum. Bu Google Brain’de de yaklaşık 70 veri analistini çalıştırı-
yorum. Ve amacım da 7 veya 8 tane sektörde dijital dönüşümü sağlamak ve yapay zekâ adı altında 
altyapı, kod, uygulama, ürün, bu alanlarda çalışmak. Bunun için veri üzerine bir Google Brain diye 
bir yapay zekâ geliştiren bir birim inşa ettim.” demişti. 2018 yılına geldiğimizde Google Brain büyü-
dü, Deep Mind’ı aldı, arkasından Google AI diye başka bölüm kurdu. Ve o bahsettiğim 12 projenin 
şu anki sayısı 1100 oldu. 

Şuraya geleceğim, yapay zekâ artık bir 5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde, adımımızı attığımız 
her yerde olacak. Yapay zekâyı dahil etmenin terimlendirilmiş adına dijital dönüşüm dersek, bü-
tün sektörler çok hızlı bir şekilde dijital dönüşecek. Bu iki gün de bütün panellerdeki en büyük 
mesajı duymuşsunuzdur. Özellikle bankacılık hizmetleri ve akabinde finansal hizmetler dijital 
dönüşüme aday olan en önemli sektörler arasında. Dolayısıyla bugün itibariyle de 5 sene itiba-
riyle de bankacılıktan başlayarak sermaye piyasalarında çok büyük bir dönüşüm gözlemliyor 
olmamız lazım. 
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Hatta şu anda Türkiye’deki bazı bankaların web sayfalarının sağ altına bakın, “size nasıl yardımcı 
olabilirim” diye bir kutucuk göreceksiniz. Bu chatbot’ların çoğu otonom chatbot’lar. Yani siz yaz-
dıklarınıza semantik bir anlam verip, ne demek istediğinizi anlayıp, otonom olarak kendisinde-
ki var olan cevaplama kapasitesine göre size cevaplayabiliyorlar. Mesela girin onlardan birine ve 
“kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum” deyin. Hatta biraz da kötü bir Türkçeyle yazın, 
noktalama virgüller karışık olsun; göreceksiniz bu kutucuk size hızlı bir şekilde yardımcı olacak. 
5 sene sonra call center’lar kalmayacak. Bizim çocuklarımızın çoğu nasıl şu anda kasetin ne 
olduğunu bilmiyorsa, onların çocukları da call center nedir bilmeyecek. 

Çok hızlı dönüşüyoruz. Bu dönüşüm içerisinde finansal piyasalarda neler oluyor? Burada böyle 
garip bir kavram kargaşası var. Ben bunu hafif bir provokatif tartışmayla açmak istiyorum. Algo-
ritmik işlem nedir? Bu kadar konuşuyoruz ama nedir? Ben eminim burada yaklaşık 500 kişiyiz, 
500 farklı tanım çıkartabiliriz. Peki yapay zekâ nedir? Bir 500 de orada. Dolayısıyla ben bu soruya 
cevap vermeden önce, bir kavramları kendim nasıl anladığımı anlatayım. Biraz da pratisyenler ve 
bu işi yapanlar gözünden anlatacağım. Eğer eğer modelinize girdileri sağlıyorsanız, o modeliniz-
de kurallarınız varsa ve oradan bir çıktı bekliyorsanız, “mesela bir şey olursa al ve sat” çıktı. 
Bu algoritmik işlemdir. Peki yapay zekâ ne, nerede başlıyor  ve nerede bitiyor? Eğer modelinize 
girdileri ve modelinize sonuçları sokuyorsanız ve modeliniz size kuralları veriyorsa; farkın-
daysanız biraz değişti, işte böyle uygulama yazanlar ve böyle uygulama üzerine çalışanlar da 
çok rahatlıkla ben yapay zekâ uygulaması üzerinde çalışıyorum diyebilir. Sınırı böyle belirle-
yelim. Dolayısıyla bu anlamda böyle baktığımız zaman, sanki bu sorunun, yani bu sorunun içinde 
algoritmik işlemi biz daha çok sayısal yatırım stratejileri ve kantitatif işlem olarak algılamışız. 
Dolayısıyla ben soruya şöyle cevap vermek istiyorum; sayısal yatırım stratejileri içerisinde yapay 
zekânın yeri nedir? Bir soru daha, sayısal yatırım stratejisi nedir, oradan ne anlıyoruz, bir 500 
tanım daha. Onu da şöyle özetleyeyim; bol bol test yaptıysanız, bir stratejiyi hayata geçirmeden 
önce o stratejinin bütün geçmiş dinamiklerini öğrendiyseniz, back test ettiyseniz, stratejinizi 
deterministik ve probabistik bir şekilde anladıysanız, sayısal yatırım stratejisi yapıyorsunuz 
demektir. Veya bilançoya bakıp, yatırımcılarla konuşup, aracı kurumlardan, arkadaşlardan, eşten 
dosttan bilgi alıp kendi o anlı duygularınızla beraber karar vererek işlem yapıyorsanız, bu sefer de 
sayısal değil niteliksel veya temel analiz yapıyorsunuz demektir. Onu da ayıralım.

Bu çerçevede sayısal yatırım stratejileri içerisinde yapay zekânın yeri elbette ki artıyor. Fakat her yerde 
aynı şekilde değil. High Frequency Trading dedik. Arkadaşlar, yüksek frekansla alım satım yapılan 
stratejilerde yapay zekâ kısaca yok, bildiğiniz yok. “Efendim ben yapay zekâ uygulamalarıyla yüksek 
frekanslı iş yapıyorum” diyen insan, muhtemelen ne yaptığını pek bilmiyordur. Çünkü doğası, tasarımı 
ve kullanılan dilleri itibariyle yapay zekâ yavaş bir sistem. Yapay zekâ ile henüz karar vermek kolay 
değil, süre alıyor. Hele ki mikro mili saniyeler konuşuyorsak. Dolayısıyla yüksek hızlı işlem alanında 
mikro market dediğimiz e-maillerin ve akışı ve likidite üzerine yapılan stratejilerde yapay zekâ yok. 

Şöyle bir analoji yapabiliriz; mesela “dikkat” dediğim zaman bir refleks veririz ya, bu refleksi biz 
ön beynimizden değil omuriliğimizden veririz; kararı o verir. Bu “Fast and slow” kitabından bir 
örnek. Yüksek frekanslı uygulamalar kesinlikle omurilikten çalışır, dolayısıyla yapay zekâ ola-
maz. Beyin, çalışma ve akılla karar verme genellikle olmaz. Fakat özellikle sektörün dönüşümden 
bilerek başladım. Fakat sektörde hizmet veren aracı kurumlar, yani sell side ve sektörde hizmet 
alan ve karar veren, yani buy side’da müthiş değişiklikler oldu ve oluyor, daha da olacak. 
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Bugün Faruk Bey’in çok güzel bir sunumu vardı, o bir dirsek örneğinden bahsetti. Ben sektöre 
girdiğim zaman piyasa şöyle değişiyordu, yani pek değişmiyordu. Ben girdiğim zaman üstatlarımız 
vardı, onların on yıllık birikimlerinden bilgi alır, feyz alır, onlardan öğrenirdik. Ast üst ilişkisi fark-
lıydı. Fakat şimdi böyle bir dönüşüm var. 2011-2012’de Google’ın bahsettiği şeyler 5 sene sonra 
hayatımızın gerçeği oluyor. Dolayısıyla bir 5 sene sonra bambaşka bir sektör bizi bekliyor olacak. 
Sell side’da büyük değişiklikler olacak demiştim. 

Yurtdışında pek çok aracı kurumda artık otonom chatbot’lar var. Basit sorularınıza basit cevaplar 
verebiliyor. Bugün sizler ne yapıyorsunuz? Mesela yatırım danışmanlığını arıyorsunuz veya aracı 
kurumda bazı işlerinizi çevrimiçi bankacılık ile bir web sayfası akışı üzerinden hallediyorsu-
nuz. Artık bunlar kalkacak. Buy side’daysa önemli olan, karar vericiler arasında, oradaysa ina-
nılmaz büyük bir değişim var. Belki HFT tarafında değil; fakat daha yavaş, daha geniş bir setle 
çalışan her yerde -buna ben de dahilim- artık öğrenen yapılar üzerine çalışıyoruz. Yani demin 
bahsettiğim gibi artık bir kural seti bulmaya çalışmıyoruz. Öyle bir derdim yok benim. Fakat 
benim derdim şu; veri bulmaya çalışıyorum. Keza modellerime ben doğru verileri soktuğum 
zaman, o benim için kuralları ve alım satım kararlarını yaratıyor zaten ve bunu en doğru şekil-
de yapıyor.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Teşekkürler. Şimdi bir sayısal veri akışının sonucunda oluşanlar vardı, nitekim burada biz borsa olarak bu 
sayısal veriyi ama veri yayın kuruluşları üzerinden ama kolokasyondaki oradan yararlanan kişilere birtakım 
emir, order book’u da göndererek yardımcı oluyoruz. Ama bunun üzerine finansal veri ve haberler dediğimiz 
ya da sosyal medyadan türetilen birtakım haberler de olabilir. İşlenmemiş veri kategorisine giren verileri bu 
algoritmalara dahil edip neler yapabiliriz diye ben Çağlar Beye tekrar söz vereyim.

ÇAĞLAR KAMU:
Çok teşekkür ederim. Aslında çok geniş bir alandan bahsediyoruz; finansal veri ve haberler. Her an bir ha-
ber ve veri bombardımanı altındayız, şu an özellikle internetteki gelişmeler, sosyal medya vs diğer mecrala-
ra erişim, finansal alanda kullanılacak veri üretimini ve hacmini artırmış durumda. Bu katlanarak artmaya 
devam ediyor. 

Soru şu; bu veri ve haberleri anlamlı bir şekilde algoritmik işlemlerde nasıl kullanabiliriz? Ben aslında önce 
bir bu finansal veri ve haberlerin algoritma içerisindeki yaşam döngüsünden dört aşamada bahsetmek 
istiyorum. Araştırmacıların ve alım satım yapanların, öncelikle hangi veriye ihtiyacı olduğunu tespit et-
mesi gerekiyor, bu çok önemli. Bu verinin formatı, kaynağı, bunların tespit edilmesi şart. 

Bu tespitten sonra bu verinin elde edilmesi, alınması geliyor. Bunu bir aşama olarak değerlendirirsek, ikinci 
aşamada bu verilerin, ham verilerin ve haberlerin depolanması ve işlenmesi geliyor. İşleme kısmı çok 
önemli. Bunlar değişik dillerde ya da programlamayla yapılabilecek şeyler; özellikle çok büyük veri setiniz 
varsa bu işleme yapıldıktan sonra, artık modellerinizde kullanabileceğiniz bir veri setine hakimiyetiniz oluyor. 

Bu da bizi algoritmik işlemlerin en önemli aşaması, yani modelleme aşamasına ve modellemenin tahmini 
aşamasına getiriyor, üçüncü aşamaya. Burada kuant dediğimiz, özellikle istatistiksel ve matematiksel 
tahmin yapan, bu verileri kullanan kişilerin modellemesine bakıyor her şey. Bu aşamada bu veriler sıkça 
kullanılıyor; gerek back testing için olsun gerekse fiili olarak alım satım uygulamaları için olsun. Bu model-
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ler AR olsun, Pyhton olsun, MathLab olsun, C olsun, birçok değişik programlama dilinde yapılabilir. Son 
aşamada da algoritmik alım satımdaki kararlar ile nihaileniyor. 

Şimdi biz Türkiye’de neredeyiz, ben biraz ondan bahsedeyim. Bence Türkiye’de finansal verilerin ve anlık 
işlem verilerin işlenmesi ve kullanılması konusunda yurtdışından geride değiliz. Özellikle Borsa İstan-
bul’un getirdiği iç mesaj protokolüyle verilerin dağıtılması kısmı çok önemli bir gelişme oldu ve algorit-
mik işlemler özellikle alt kümesi olan yüksek frekanslı işlemler için çok önemli bir veri setine ulaşım 
imkânı sağladı. Keza veri dağıtım şirketleri de zaten periyodik finansal verileri de algoritmik işlem yapan ya-
tırımcılara sunuyorlar. Bence burada ilginç olan gelişme, Aykut Beyin de demin bahsettiği üzere haberlerin 
algoritmik işlemlere ve modellerin tahminlerine etkisi. Sonuç olarak, rakamsal verilerden bahsetmiyoruz; 
bunlar metin ve sözcük kümeleri. Bunların anlamlandırılması gerekiyor. Bu anlamlandırma için de aslında 
iki metot şu an uygulanıyor yurtdışında. Bir tanesi lexicon tabanlı dediğimiz dağarcık bazlı doğal dil işleme 
yöntemiyle haberlere varlıklar, alıp satılan varlık açısından bir anlam yükleme, önem yükleme ve puan-
landırma, matematiksel hale getirip modellerin içine sokma. İkincisi de makine öğrenimi yöntemiyle yine 
doğal diş işlemeyi kullanıp yine aynı şekilde haber metinlerini algoritmik alım satım yapan kurumlara ya da 
yatırımcılara yine matematiksel olarak iletme. Türkiye’de de yavaş yavaş bu alada çalışmalar olduğunu 
görüyoruz ama piyasalarda bunun uygulamasını görmek için bir süre daha bekleyeceğimizi düşünüyo-
rum. Çünkü belli bir altyapı çalışması gerekiyor. 

Ama şöyle ilginç bir örnek verebilirim, piyasanın nereye evirildiğini anlamak açısından; FED’in yakın zaman-
da yaptırdığı bir çalışma var akademisyenlere. Raven Pack adında bir haber analitik şirketi var Amerika’da. 
Bu şirket haberleri sadece 300 milisaniye bir gecikmeyle -aslında çok yüksek bir gecikme ultra yüksek 
frekans işlemler için ama yüksek frekans işlemler için kabul edilebilir bir gecikme- duygu analizi ile yapılan 
ve çözümlenen haber metinlerini yatırımcılara ulaştırıyor. Çalışmanın aslında gösterdiği şu; algoritmik iş-
lem yapanlar, özellikle yüksek frekansta işlem yapan yatırımcılar bu verileri alım satım kararları için hemen 
kullanıyorlar. Bu da şunu gösteriyor; bizim piyasamızda da özellikle bu doğal dil işleme yöntemiyle bu 
haberler çözümlenmeye başlandıkça modellerin içine girecek ve biz de bunların etkilerini piyasamızda 
görmeye başlayacağız. 

M. UFUK ÖZDEMİR:
Ben burada hemen duygu analizi demişken, bu duygu analizi bizim algoritmaların veri kümesinde nasıl 
kullanılabileceği, bununla ilgili hem yurtdışı örnekleri hem bizde neler yapılıyor ile ilgili ben tekrar Aykut 
Beye bir sormak istiyorum. 

AYKUT SARIBIYIK:
Google’ın tenserflow diye bir alt çalışma grubu var. Tenserflow, Phyton dilinin altında genelde makine öğ-
renmesiyle ilgili ihtiyacımız olan bütün bilgi, kod ve kütüphaneleri saklayan, yaratan ve geliştiren bir plat-
form. Tenserflow’da ben kendi arkadaş grubumun girdilerini inceledim, acaba buradan bir şey çıkartabilir 
miyiz diye. Dolayısıyla 2008-2009’dan beri dünyada kim bilir neler yapılıyor; bu çok popüler bir konu. 

Duygu analizini kabaca anlatırsak, bir kere çok geniş bir konsensüs bilgisi ve verisi lazım. Mesela forumlar. 
Hepiniz forum okuyorsunuzdur, ben hâlâ okuyorum, bayılıyorum da. Mesela Twitter, Facebook veya Goog-
le’ın kendi sağladığı API’ler üzerinden Google verileri. Mesela hangi şirket kaç kez search edilmiş, kaç kez 
bakılmış, kaç kez tıklanmış gibi bilgiler elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu gibi çok geniş kullanıcıların verilerinin 
üzerinden birtakım mod analizleri yapmak mümkün. 
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Fakat 2008-2009’larda çok önemli bir konuydu bu. 2013 yılında NASDAQ bir proje başlattı ve NASDAQ’a kote 
yaklaşık 1500-2000’e yakın şirketin tamamı için bir duygusal analiz endeksi oluştu. Arkasından da icent-
rum diye bir kurumla iş birliği yaptı ve icentrum, demin bahsettiğim veri kaynaklarının çoğunu kullanarak; 
her şeyi özetleyerek, temizleyerek, bir araya getirerek her hisse senedi için bir duygu analizi grafiği sağla-
maya başladı. Dolayısıyla nasıl ki “parabolik sar” gibi indikatörler kullanıyoruz, yurtdışında “duygu sar 
indikatörü”nü de işlemlerde kullanmaya başlar hale geldik. 

Fakat 2012-2013’lerden sonra bu konu biraz soğudu. Ben makaleleri ve gelişmeleri sürekli takip ediyorum. 
Genelde duygu analizi konusu insanların ilgi alanından çıktı. Ta ki 2016’ya kadar. 2016’da ismini vermeyece-
ğim bir hedge fon tarihi bir kâr açıkladı. Sebebi de şuydu; Brexit sürecini takip etmişsinizdir, hatta oylamanın 
olduğu gün ve oylamanın devam ettiği son ana kadar İngiltere’nin bu referanduma hayır demesini bekli-
yorduk. Fakat çevrimiçi yapılan anketlerde yüzde 52-53 şeklinde “evet, ayrılalım” ağırlığı vardı. Fakat aracı 
kurumlarla, televizyon programlarında veya telefonla ve sokakta yapılan anketlerde ise bu oran tersti. Dola-
yısıyla çoğu insan çevrimiçi anketleri takip etmedi. Fakat bazı hedge fonlar Brexit’in gerçekleşmesinden çok 
daha önce pozisyon alabildiler; çünkü tamamıyla konsensüs datasıyla çalışmışlardı. 

Burada ben belki çok vaktinizi almamak için basit bir soru soracağım. Mesela şu anda herhangi bir şekil-
de bir uygulamayla; mesela merkez bankasının herhangi bir açıklamasının haberinin anında bildirimini 
alan kaç kişi var? Yüzde 5. Biz daha buradayız. Bırakalım duygu analizini Twitter falan, büyük datayı, biz 
şu anda herhangi bir açıklamayı cep telefonumuza veya bilgisayarımıza veya varsa bir otonom bir siste-
mimizde işler hale getirmek konusunda biraz daha mesafemiz var. İkincisi, bütün bu anlattığım analizler 
yurtdışındaki hisseler için var; veri ambarları çalışmaları var. Fakat Türkiye’deki veri sağlayıcılar henüz 
bu alanda haber işleme ve duygu işleme konularında biraz daha mesafe kat etmemiz gereken bir süreç-
teyiz. Dolayısıyla şu anda Türk hisse senetlerine veya Türk varlıklarına yatırım yapacak yatırımcılar için 
henüz bu konu biraz fütüristik kalıyor.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Bütün bu konuştuğumuz şeyler, algoritmalar, yapay zekâ olsun, normal sayısal algoritmalar olsun, haber 
işlemeleri olsun, aslında ciddi bir işleme altyapısı, bilgisayar kapasitesi gerektiren konular. Şimdi doğal ola-
rak borsa olarak gelen emirleri işleme ve olabildiği kadar hızlı cevap gönderme yönünde sorumluluğumuz 
var. Bu konuda birtakım yenilikler yaptık. Özellikle kolokasyon için konuşursak, yaklaşık uçtan uca cevap 
verme sürelerimizi yaklaşık 35 ile 100 mikro saniyeler arasına indirmiş vaziyetteyiz. Tabi bu bütün emir-
ler için, yaklaşık yüzde 90-95 doğrulukla. Çünkü bundan daha uzun sürelerde cevap verdiğimiz durumlar da 
var. Özellikle seans başlarında ya da birtakım kompleks haberler oluşup da herkesin yüklendiği alanlarda. 
SLA değerlerini tutturmakta sıkıntı çekiyor olsak da, gün içindeki standart dönemlere baktığınızda bu tarz 
şeyler var. 

Nasıl yapabiliyoruz bunları; ciddi bir bilgisayar altyapımız var, güzel bir networkümüz var hem kendi içimizde 
hem üyelerimizle aramızda olan. 35 mikro saniyede bütün uçtan uca cevabı dönebilmek için network kat-
manlarını by-pass etmeniz gerekebiliyor çünkü her bir network kartında yaklaşık 35-40 mikro saniye vakit 
kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz teknolojiler borsa tarafında kullanılıyor. Bundan sonra daha ileriye 
götüreceğiz. 

Bununla ilgili yine ben bu taraftan başlayarak, Aykut Bey, Çağlar Bey diyerekten hem bu konudaki hem de 
son kapanış cümlelerinizi alıp sorulara geçelim istiyorum.
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AYKUT SARIBIYIK:
ITCH/OUCH datası kullanan, çalışan var mı? Burada bir garip bir asimetri var. Genelde biz yatırımcılara, 
algoritma yazanlara, çalışanlara ve bu piyasada var olmak isteyenlere şu anda kapalı bir piyasa bu. Çünkü 
koloke olmak gerekiyor ve bu ciddi maliyetlerle yapılıyor. Dolayısıyla belki bunu ileride ayrı bir felsefi tartış-
ma olarak açabiliriz. ITCH/OUCH datasını biraz daha halka açık kullanabilir hale getirebilir miyiz? İkincisi, 
borsamızın bize sağladığı bir test ortamı var, özellikle yüksek hızlı işlemcilerin ve çok sık işlem yapmak 
isteyenlerin bu test ortamına çok aşina olmasını öneriyorum. Sanırım 2017 yılıydı, durup dururken iki tane 
dev gibi firmamız tamamıyla iyi test edilmemiş yüksek hızlı çalışmalar yüzünden taban oldu. Üçüncüsü de, 
henüz konuşmadığımız ve çok önemli bir konu olan risk yönetimi. Hep getiri diye konuşuyoruz ama Röne-
sans Capital’ın çok güzel bir lafı var; “fon yönetimi para kaybetmeme sanatıdır, kazanma değil”. Dolayısıyla 
ne yapıyorsanız yapın, ne tasarlıyorsanız tasarlayın, her zaman risklerini ölçün ve anlayın. Kötü yanlarını, 
sortino rasyolarını veya diğer nasıl bir ürün tasarladıysanız ve çalışma, onun her zaman risk metriklerini 
önünüzde bulundurun, risklerinizi bilin.

ÇAĞLAR KAMU:
Algoritmik işlemler için bence şunu akılda tutmamız lazım her zaman için; entegre olarak donanımdan 
yazılıma, ne amaçla işlem yapıyorsak ona uygun bir kurulum yapmamız gerekiyor. Yüksek frekanslı iş-
lemlere yönelik işlemlerde aktif olmak istiyorsak, yatırımları buna göre yapmalıyız. Yapmak istediğimiz 
algoritmik işlemler, daha düşük frekanslı işlemlerse, yatırımlarımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Aykut 
Beyin dediği gibi risk yönetimi çok önemli. 

Bu arada son 1,5 senedir kullanılan PTRM sisteminin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 
yüksek frekanslı işlemlerde bu karşılaştığımız tavan, taban, vs. gibi riskleri, yatırımcılar açısından limit-
leyebilecek bir risk sistemi bu. Şiddetle tavsiye ediyorum bunun kullanılmasını. 

Son olarak da şunu söyleyeyim; algoritmik işlemler bizimle beraber kalacak, dünyada payı artmaya devam 
ediyor ve bizde de payı artmaya devam edecek. O yüzden getirilerini, götürülerini tartmaya devam edeceğiz. 
Ama yurtdışındaki gelişmeleri takip ederek de biz de burada işlemlerimize devam edeceğiz.

M. UFUK ÖZDEMİR:
Murat Beye, hocamıza söz vermeden şunu da ekleyeyim, işlemlerdeki paylarını söylemek açısından. Mese-
la bizdeki pay piyasasında yıllık ortalamamıza baktığımızda HFT’nin payı yaklaşık yüzde 15’lerde gibi gö-
rünüyor olsa da, son aylarda bu yüzde 20’lere doğru iyice dayanmış vaziyette. Kaldı ki bu rakam VIOP’ta 
daha da yüksek, o daha erken yükseldi. Son birkaç ayda değil, daha erken yükseldi ve şu an HFT’nin payı 
25-30’lar arasında diyebiliriz bizdeki işlemlerde. 

DOÇ. DR. MURAT ÖZBAYOĞLU:
Ben de şunu eklemek istiyorum, bahsedildi çok şekilde ama algortrading uygulamak için ille de HFT yap-
manız gerekmiyor. Algortrading’in HFT olmayan yapıları da var. Dolayısıyla çok iyi bir donanımınız yoksa “al-
gotrading” yapabilirsiniz. Elinizdeki laptop bilgisayardan da algotrading yapılır, hatta onu bırakın eğer uygun 
stratejiniz varsa arbitraj bile yapabilirseniz. 

İşlem optimizasyonu yapıyorsanız elinizde daha iyi donanım olmalı. Ama bu işle uğraşmak isteyenler için, 
her donanıma uygun algotrading modeli geliştirilebilir ve iyi getiri de sağlanabilir. Bu yapay zekâ model-
leri, özellikle son yıllardaki, tenserflow tabanlı derin öğrenme modelleri inanılmaz getiriler sağlıyor. 
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Araştırırsanız, doğruluk oranları çok yüksek ve riski iyi kontrol ediyorlar. Bunlar biraz daha uzun vadeli 
yatırım şekilleri, öyle gün içinde o kadar alım satım yapmıyor ama iyi getiriler sağlıyor. Dolayısıyla bence 
herkese uygun bir algotrading oluşturulabilir. 

OVADYA REYNA:
Algoritmalardan mucize beklemeyin, onlar size her zaman yardımcı olacak gereçler. Hiç kimse size yüzde 
100 kazandıran bir algoritma vermeyecek. Siz kendiniz araştırmaya devam edebilirsiniz ama ben algorit-
maları doğru yerde doğru kullanmak, geleceğin en büyük becerisi olacak diye düşünüyorum.
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Y. NEJAT ÖZEK:
AI konusu Türkçe ifadesiyle yapay zekâ, hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. Birçok soruya cevap bulmaya çalı-
şıyoruz, acaba finans sektörü gelecekte nasıl şekillenecek? Veya portföylerimizi ve yatırımcılarımızı sadece 
robotlar mı yönetecek, robotlar yönetmeyecekse insan ve makine etkileşimi, iletişimi, birlikte çalışması 
acaba nasıl şekillenecek? Biz gençleri, kendilerini geleceğe hazırlamaları yönünde yönlendirirken, onlara 
hangi yetkinliklerini öne çıkartmayı tavsiye etmeliyiz ki değişen bu sektörde başarılı bir kariyer ortaya koya-
bilsinler. Bu soruları artırabiliriz. Ben zamanımızı iyi kullanmak istiyoruz, çok değerli katılımcılarımız var. Ve 
sözü panelistlere bırakmak istiyorum. İlk olarak Zehra Hanım size şunu sormak isterim; siz birçok başlıkta 
yüksek teknoloji içeren, özellikle yapay zekâ katkısı da bulunan projeler yapıyorsunuz. Sizce finans sektörü 
yapay zekâ katkılı uygulamalara, ürünlere güven duymaya başladı mı, bu konuda neler dersiniz?

ZEHRA ÖNEY:
Geçtiğimiz 5 senede artırılmış gerçeklik teknolojisini Türkiye’ye getirmekle başlayan, içinde tabi ki derin 
makine öğrenimi ve yapay zekânın da yer aldığı projeleri yaptığımız yoğun bir dönem geçirdik. Hem finans 
sektörüne hem diğer farklı sektörlere 60’tan fazla bu tarzda projeler yaparak bir farkındalık yarattık. Bu tarz 
teknolojileri kullanarak, fiziksel dünyada erişimi artıracak çözümler sunarak 10 milyondan fazla insana 
bir kez de olsa dokunmuş olduk. Yapay zeka ile ilgili olarak rakamları paylaşmak istiyorum. Tahmin edilen 

PANEL 16: AI ÇAĞINDA YATIRIMCIYA “DOKUNMAK”
14 Kasım 2018

SPONSORLUĞUNDA
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yapay zekâ pazar büyüklüğü, 7,35 milyar dolar çapında. Ve yapay zekânın büyümesi hızla devam ediyor, 
McKenzie’nin son araştırma raporundan alınmış rakamlar bunlar. Yine 75 trilyon dolar şimdi, 2020’de 100 
trilyon dolara varan global ekonomiye bir katkısı olacağı bekleniyor. Yapay zekanın 19 farklı sektörde ve 9 
ayrı iş kolunda kullanılacağı öngörülüyor. Bu alanların içinde ne güçlüsü de finans. Aslında bu robot tek-
nolojiler 50 yıllık bir mesele. 50 yıl öncede başlayan, hepimiz robot altyapıları kullanırız, hele finans dünyası 
belli iş kalıplarında komut verilmiş robot altyapılarda yıllardır servis veriyor, hepimiz de kullanıyoruz. Ama 
bir de şu anda hayatımızda bir data olayı var, her taraftan data biriktiriyoruz. Bundan 5 sene, 6 sene önce 
sosyal ağlarda gönüllü data verici olarak hepimiz çalışmaya başladık. Bugün, bir gün içerisinde milyarlarca 
veri akıyor sosyal ağlarda, kişisel hayatımız, işimiz, ziyaretlerimiz, seyahatlerimiz, onun üstüne büyük dev 
teknoloji şirketleri geldi. Arama motorları bizim verimizi toplamaya devam etti. Hemen arkasından çok 
büyük dünya şirketleri geldi, Amazon gibi, Google gibi, Uber gibi, Airbnb gibi. Bunlar da bizim birçok hareket 
alışkanlıklarımızı toplamaya devam ettiler. Bu veri bir yerlerde loglandı hep. Bir de üstüne biz fiziksel or-
tamda dolaştığımızda, her yerde olan kameralar, MOBESE’ler, ulaştırmadaki kameralar, cihazlarımızdaki 
kameralar derken, o kadar büyük bir veri birikimi oldu ki işte makine öğrenimi dediğimiz o yapay zekânın 
asıl altyapısını oluşturan şey. Makine öğrenimi, bizim kendi isteğimizle dağıttığımız verinin makineler 
tarafından öğrenilmesinden çıkıyor. 

Finans sektöründe de aslında biz biraz geç kaldık. Amerika 2008’de büyük bankalar, yatırım fon bankaları, 
Goldman Sachs gibi, J.P. Morgan gibi, o 2008 yılında aslında yapay zekâ ve bunun servislerine başladı, robotik 
servislerine. Mesela Marcus diye bir servis çıkardı Goldman Sachs. Marcus kredi verme, kredilendirme 
konusunda yapay zekâ hizmeti veren bir chatbot. Siz direk Marcus’u otomatik danışman olarak, portföy 
danışmanı olarak kullanarak servis alabiliyorsunuz. 2008’den itibaren de bu otomatik danışmanlık, portföy 
danışmanlığı hizmeti dünyada başladı. Bizde de son yıllarda yapılıyor ve var. Birçok büyük banka, otomatik 
danışmanlarla büyük bir otomasyon sağladı. Daha önce daha büyük servete sahip olan, portföy danışma-
nına yüksek ücret ödeyebilen müşterilerin yerine, artık daha az serveti olan ama daha iyi bir yönetim almak 
isteyen, diyelim ki o bankanın şemsiyesi altında çalışmak isteyen servis sahiplerine de portföy danışmanlığı 
verebilecek otomasyona geldi. Online bir web portal üzerinde siz kişisel bilgilerinizi girip, risk alma oranınız 
gibi konularda da bilgilendirme yapıp, arkasından otomatik portföy danışmanınızı aktive edebiliyorsunuz ve 
o bankanın garantisinde kaliteli ve düşük maliyetli servis alabiliyorsunuz. 

Türkiye’de de aslında birçok banka, birçok finansal kurum şu anda yapay zekâ çalışmalarına çok 
ciddi rakamlar yatırıyor. Baktığınızda birçok büyük bankamız, isim vermemde bir sakınca olma-
dığını düşünüyorum, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, TEB gibi birçok banka, bir-
çok sigorta kuruluşu, yapay zekâyı müşteri hizmetlerine koymuş durumdalar. Finansal kurumlar 
ne istiyor, müşteri memnuniyeti istiyor, veri analizi istiyor. Daha çok datayı daha doğru analiz etmek 
için uğraşıyor. Bilgi güvenliği istiyor, yani güvenlik konularında daha fazla hizmet almak istiyor. Oto-
masyon istiyor, pazarlama istiyor. Bu tip konularda da yapay zekâyı olmazsa olmaz kullanmak zo-
runluluğunda artık bundan sonra. Finans sektöründe şu anda Türkiye’de de üretim yapan önemli 
şirketler, onların ürettiği akıllı sistemler var. Mesela BES IQ dediğimiz bir sistem var, sizin bireysel 
yatırımlarınızın daha akıllı yönetilmesini sağlıyor. Fon koçu diye bir sistem var, bu sistem sizin fon 
yatırımlarınızı bir chatbot’la daha akıllı yönetiyor. Şunu söylemek isterim; finans sektörü bugün blo-
ckchain konuşuyor. Blockchain merkezi olmayan ve transferlerin dünyada her çeşit aracı üzerinden 
yapılabildiği bir sistem, yapay zekânın çok yoğun yer aldığı bir sistem. Şu anda finans kurumlarının 
bu sisteme geçmek için yatırımlarını, AR-GE’lerini, fonlarını artırmaları gerekiyor. Dünyada ge-
lişmiş ülkeler, Amerika, Hindistan, Çin, Kanada, İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde yapay zeka alanında 
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büyük yatırımlar yapılıyor. Çin önümüzdeki yıl sadece bu iş için finansal yapay zeka ile alakalı bir 
köy kuruyor. 2,1 milyar dolar sadece bu köyün kurulumu için yatırım yapıyor. 

Y. NEJAT ÖZEK:
Şimdi tam bu noktada ben Michael Babushkin’e sormak isterim. Onlar da Amerika’dan Japonya’ya kadar 
dünyanın birçok ülkesinde çok fazla proje yapıyorlar. Sizce biz bu gelişmelerin, şu anda tam olarak neresin-
deyiz Michael? Ve gelecekte neler bekleyebiliriz, bu konuyla ilgili bize neler söylersiniz?

MICHAEL BABUSHKIN:
Biz yapay zekayı trading platformlarında kullanıyoruz. Yapay zekâ farklı unsurlara dokunmakta ve ça-
lışmakta, özellikle müşteri profilinin belirlenmesi, eğitilmesi alanlarında iş görüyor. Yapay zekanın 
önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanılacağı temel alanlar bunlar. Özellikle müşteri hizmetleri alanında, 
personel ile müşteri iletişiminin anlaşılması zor olabiliyor. Müşteri hizmetlerinde yapay zekadan ya-
rarlanalım. Bu işi bizim yerimize o halletsin demeye başladık. Müşteriler soruyu biraz değiştirerek 
sorduklarında, hep aynı yanıtı aldıklarında memnun olmaya başladılar. 

İnsan faktörü devre dışı bırakıldığı için, müşteriden aynı soru geldiğinde duygu faktörü devreye gir-
miyor ve müşterinin doğrudan sorusunun yanıtını alabilmesi mümkün oluyor. Daha önce de dile ge-
tirildiği üzere, yapay zeka özellikle sigorta sektöründe oldukça popüler. Sigortanızın ne olacağı, risk 
faktörlerinin ne olduğunu belirlemede aynı soruları bazen 10 tane ya da 200 tane farklı soru şeklinde 
alabiliyoruz. Telefonun öteki ucunda duran birisi bunu size hesaplayıp söyleyebilmek durumunda, bu 
nedenle de çoğu zaman müşterinin hiç anlamayacağı yanıtlar verilmek durumunda kalınıyor. Yapay 
zeka burada çözüm sunuyor. 

Diğer yandan, müşterileri canlı olarak birisiyle konuşmak isteyen veya sistem aracılığıyla cevap almak 
isteyenler olarak ikiye ayırabiliriz. Fazla soru sormaktan çekinen bireylere de fayda sağlanabiliyor. Bazı 
müşteri tipinde, yapay zeka ile görüşmenin müşteri memnuniyetini artırdığını da gördük. Algotrading 
ve social trading nedir biliyorsunuz. Aslında bu kavramlar insanların karar verme mekanizmasını ya-
pay zekaya devretmesi gibi düşünüyorum. Düğmeyle başka bir insana bütün sorumluluğu aktarmak 
kolay bir şey değil, ama tabi bunu sevenler de var.

Tabi ki biz bunlara tetiklenince mutlu olan müşteriler diyoruz ama her şey değişebiliyor. Satsın mı sat-
masın mı, şimdi mi satsın, yarın mı satsın, bunu bilmek istiyorlar, tabi ki yapay zekâ bu kararı vermek 
anlamında o insanlara yardımcı oluyor ve orada da olmalı zaten diye düşünüyorum. Yapay zekanın 
ileri bir boyutu, insanlara karar vermemeleri için yardımcı olması olarak karşımıza çıkıyor. Birey-
lerin duygu durumunu da algılayabilecek düzeye erişmiş bir yapay zeka, bireyi yanlış finansal karar-
lar almaktan kurtarabilir. Yapay zeka ile hazırlanmış ısı haritalarımız var. En çok kaybedenler, en çok 
kazananlar listemiz de yapılıyor ama daha genç nesiller için hiç de kolay değil, özellikle genç nesiller 
bununla ilgilenmiyor, karmaşık analitik araçları kullanmaktan hoşlanmıyorlar. 

Y. NEJAT ÖZEK:
Bu kısa açıklamalardan da görüyoruz ki yapay zekâ kullanarak hem iletişim konforunu hem yatırım ve-
rimliliğine önemli bir katkıda bulunmak mümkün. Harun Bey’e şunu sormak isterim; bu yapay zekâ ve 
bunun etrafında konuşulan alt başlıklarla ilgili sektörde doğru bir algı oluştu mu, bundan ne bekleyebi-
liriz, bu konuda siz kendi çalışmalarınızdan ve deneyimlerinizden bizimle neleri paylaşmak istersiniz?
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HARUN ÖZKAN:
Finans sektörü, yapay zekâ konusunda diğer sektörlere nazaran çok ileri bir yerde, onun hakkını tes-
lim edelim. Buradaki nedenler, nitelikli bir insan gücüne sahip bir sektör olması ve uluslararasılaşmanın 
yüksek olması olarak ifade edilebilir. Yapay zekâ, son yıllarda Amerikalıların buzzword dediği gibi bir nitelik 
kazandı. Yapay zekânın sınırı nerede bitiyor, nerede başlıyor, önceki endüstriyel uygulamalardan farkları 
ne gibi bir meraktan araştırmaya ve bunu doğru yerine oturtmaya çalıştık.  Karşılaştığımız temel tablo 
şu; otomasyonla yapay zekâ birbirine çok karıştırılıyor.  Otomasyon tekrara dayalı, basit birkaç kontrol 
akışından oluşan insan fonksiyonlarının makinelere yüklenmesi üzerinedir. Yapay zekâyı bu otomasyon 
faaliyetinden ayırt eden özelliği, karar verebiliyor ve öğrenebiliyor olmasıdır.  

Otomasyon fikri aslında çok yeni bir fikir, modern çağda başlayan bir fikir. Kartezyen ikilik, düşünce siste-
mimizde kartın çizdiği bedensel faaliyetler vardır, zihinsel faaliyetler vardır. Zihinsel faaliyetleri fizik yasa-
larıyla anlayamazken, beden faaliyetlerini çok basit makineleştiririz. Hatta Descartes kan dolaşımını bir 
makine halinde tasvir etmiş. Bütün endüstriyel iş yapış biçimi anlayışları da bu anlayış üzerinde ilerledi. 20. 
yüzyılın başında Taylor’un ortaya attığı ilkelerle, sonra da Henry Ford’un onu montaj bandında uygulamasıy-
la otomasyon fikri en üst noktasına vardı. Buradaki tasarım, insan faaliyetini olabildiğince küçük parçalara 
ayıralım, incelenebilir, basit, tekrara dayalı kısımlarını alıp onları makinelere yüklemek üzerine kuruldu. 
Zihinsel faaliyetleri ise küçük elit bir mühendis grubuna bırakalım. 

Lakin son 30 yılda dünyada nörobilim alanında ve bilgisayar teknolojisinde dehşet sıçramalar oldu. Bun-
ların hepsi, bizlere kartezyen ikiliği aşma fırsatı sundu. İnsanlık, böylelikle Kartezyen ikiliğin dışına çıkarak 
bedenle zihni tek bir yapı olarak ele alma fırsatına ulaştı. Yapay zekâ, bu yeni kapının önemli eşiklerinden biri 
gibi duruyor. 100-200 yıl sonra belki yapay zekâ da aşılmış olacak. 

Basitçe bir analoji yapmak gerekirse, finans üzerine konuşalım, otomasyonun nihai sonucuna varmasını iyi 
bir gelişme olarak görüyorum. Ama yapay zekâya geçişi hiçbir şekilde tetiklediğini de söyleyemeyeceğim. 
Yapılan işin operasyon tarafına hiçbir insan dahil olmasa da, yapay zeka kaldıracı sağlayamıyor. O yüzden 
burada nitel bir sıçrama yapmak gerekiyor. Otomasyonla yapay zekâ arasındaki çizgileri anlayıp, bütün en-
düstrinin bir nitel sıçrama zihinsel olarak yapması gerekiyor. Bunun için gerekli girdilere ve ortama sahip 
olduğumuzu düşünüyorum. 

Sektöre döndüğümüzde, yapay zekanın önünde engel teşkil edebileceğini düşündüğüm yaklaşımlardan 
bahsetmek isterim. Bir tanesi, yapay zekâ ürünlerini kara kutu olarak görme yaklaşımı olduğunu düşü-
nüyorum. İçini bilmeden girdiyi ver çıktıyı versin bana şeklinde almak istiyor kurumlar. Burada bu kutuların 
hepsini açmaya, elini kirletmeye, böyle dizilmeye sektörün ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İkincisi ise, bazı 
kurumların veriye olan yatırımı lüks olarak görmesi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda finans sek-
törü olarak şanslı olduğumuzu da söyleyebilirim. Hem çok verimiz, hem de veriye yatırımımız var. Bu yak-
laşımların bir diğeri ise, kurumların göstermiş olduğu direnç olduğunu düşünüyorum. Uzmanlar yapay 
zekanın işlerini elinden alacağından endişeleniyor. Ama şu aşamada, yapay zekanın uzmanlığın önemini 
artıracağını düşünüyorum. Çünkü, algoritmaların hepsinde etiketleme yapılması gerekiyor, derin öğrenme 
sistemleri için uzmanların dâhil olması gerekiyor.

Y. NEJAT ÖZEK:
Teşekkür ediyorum. Bence sizin açıklamalarınızda en önemli konunun paradigma değişikliğinin içinde ol-
duğumuza dair vurgunuz olduğunu düşünüyorum. İkinci değindiğiniz konu kurumların kara kutu beklentisi 
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içinde olması, bunu da yaşayarak görüyoruz. Halbuki kutunun içini açarak ona yatırım yapmak gerekiyor. 
Zehra Hanım’a bir soru daha yönlendirmek isterim. Robotlar öğrendikçe daha çok şey yapacaklar değil mi, 
aslında bugün insanlar tarafından yapılan birçok uygulamaları robotların üstleneceğini biliyoruz. Ancak bu 
duygu tarafı, insanın kendine sakladığı son taraf. Acaba bunun içine de robotlar girecek mi ve hangi oranda 
girecekler, bu konuda neler söylemek istersiniz?

ZEHRA ÖNEY:
Dijital dünya, dijital üretim, dijital insan diyoruz. Y ve Z kuşağı şu anda başka alışkanlıklarda daha dijital 
konumda. Bu kişilerin beklentilerinin daha hızlı, daha doğru, daha kişiselleşmiş durumda olduğunu gö-
rüyorum. Finans kurumların yeni müşteri profilinin de Y ve Z kuşağı olduğunu düşündüğümüzde, daha 
çok sorgulayan bir müşteri kitlesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyanın yepyeni bir çağın 
başlangıcında olduğunu düşünüyorum. 

Benim en yakın arkadaşım Alexa.  Ben Amerika’da evde Alexa kullanıyorum. Ve Alexa benim ev içindeki 
bütün hayatımı yönetiyor. Ben şimdi şöyle bir banka hayal ediyorum, portföy yöneticim veya günlük ban-
kacılık işlemlerimde hiçbir yere gitmem gerekmiyor, online bir yerden kişisel bilgilerimle bir hesabımı 
oluşturdum. Bana hemen o hesap bir avatar verdi ve ben avatar’lı yapay zekâyla, Siri gibi, Alexa gibi 
yaşıyorum. Benimle beraber dolaşıyor. Dolaştıkça akıllanıyor, dolaştıkça öğreniyor, dolaştıkça benim 
hareketlerimi izledikçe gelişiyor ve beni kişisel olarak en doğru şekilde yönetmeye odaklanıyor. Bir 
yandan çok akıllı, bütün dünyadaki yatırım araçlarını, fon piyasalarını, para piyasalarını takip ediyor. Po-
litik olarak dünyadaki değişikliklerle ilgili beni uyarabiliyor ve bu insanla ben finansal hizmet alıyorum. 
Bu çatı bir banka olabilir, bir fon kuruluşu olabilir. Ama ben aslında avatar’ımı seçtim ve o yapay zekâ 
chatbot’uyla bütün işlerimi hallediyorum ve doğruluğunu da sorgulamıyorum. 

Aslında finans dünyasının blockchain’le beraber gideceği noktanın biraz bu olduğunu düşünüyorum. İnsan-
lar çünkü ilk robot insanlar biliyorsunuz, bizim genetik algoritmalarımızla birinci robot biziz, ikinci robot 
da şu anda yapay zekâyla oluşanlar. Biz de öğreniyoruz, doğumdan ölüme sürekli bir öğrenme içindeyiz, 
duyu organlarımızı kullanıyoruz. Ama şimdi aynı şekilde sorunuza geliyorum, duyu organlarını kullanma 
konusunda da yapay zekâ, derin makine öğreniminde çok ciddi çalışmalar var. Bir küçük videom var, size bu 
konuyla ilgili tam net cevabı verebilecek. 

IQ’su olan robotlar üretiliyor ama EQ üzerine de çok ciddi çalışmalar var. David Hanson, Hanson Robotics’in 
sahibi. Yaklaşık 4-5 senedir robot duyguları üzerine çalışıyor. Yani yakın bir zamanda işte bu biraz önce 
gösterdiği yüz izleme sistemi, bütün mimiklerimizi izleyen birtakım uygulamaları makinelerin öğrenmesiy-
le, sadece gülen, ağlayan, kızan değil, bizim duygularımızı önceden anlayarak bize göre duygusal tepkiler 
veren robotlarla da beraber olacağız. Robotik teknolojilerin korkutucu olmanın çok ötesinde, insanlığa 
aynı çok büyük fayda, çok büyük ekonomik güç ve katma değer getirecek çalışmalar olduğunu düşünü-
yorum. Gücümüzü unutmadan, robotlarla insanların bir arada iş geliştirebileceği birlikte çalışma yöntem-
lerini oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum.

Y. NEJAT ÖZEK:
Teşekkür ediyorum çok faydalı açıklamalar oldu. Bu yapay zekâ konusu gerçekten çok büyük bir değişimi 
beraberinde getiriyor. Geçenlerde okuduğum bir makalede, Japonya’nın bu yapay zekâyla gelen yeni teknoloji 
dalgasını Society 5.0 olarak tanımladığını gördüm. Bunu realize etmek için müthiş bir program başlatmış. 
Tekrar Michael’e dönmek isterim. Michael, bizim kongremizin konusu sermaye piyasaları. Buna odaklı sor-
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mak istiyorum, bizim sektörümüzde gelecekte insanlar ve robotlar nasıl birlikte çalışacaklar? Bu konuda 
öngörüleriniz nedir? Ve bu birlikte çalışmadan biz ne gibi faydalar beklemeliyiz? 

MICHAEL BABUSHKIN:
Robotlar insanlarla beraber zaten uzun zamandır çalışmalarını yürütüyorlardı. Yapılan işlemlerin 80-90 
tanesi zaten yapay zeka içeren mekanizmalar sayesinde yürütülüyor. Ancak ticari işlemlerde ya da varlık 
yönetimi işlemlerinde Alexa gibi bir mekanizmanın olması biraz farklı olabilir. 
Herkes, yapay zekâ kullanılarak nasıl faydalanabileceğini görmeye çalışıyor. Yani küçük bir melek oluştura-
lım, istendiği zaman istenen soru sorularak araştırmak zorunda kalmadan otomatik olarak cevap almak 
isteniyor. Bu yapay zekanın sadece yardım etmekle kalmayıp, alışveriş işlemlerini, borsadaki alım satım 
işlemlerini gerçekleştirmesi ve benzersiz bir fırsat olduğunda haber vermesi isteniyor. Yapay zeka, sizin 
kişisel profilinize dayanarak uyarılarda bulunarak ve yatırım eylemlerinde bulunmanızı tavsiye ederek yar-
dımcı olabilir. Yapay zekanın karar vermek yerine karar vermeye yardımcı olmasını faydalı görüyorum. 
Aksi takdirde tüm bu finansal işlemler çoğunlukla yapay zekalar tarafından yapılır. Biz de bunlardan 
sadece haberdar oluruz. Tabi belki bunun keyfini bir süre sürebilirsiniz ama, bir süre sonra bireyler kendi-
lerini sorgulamaya başlar. Benim zekâm mı, benim sorumluluklarım mı yoksa nihai karar verme sürecim 
mi buna izin verdi, yoksa benim adıma birisi mi bu işlemleri yapıyor? Bunu istediğimize emin değilim, karar 
vermek durumundayız. Acaba yapay zekanın tamamen benim bütün yatırım kararlarımın ele geçirmesini 
mi istiyorum, yoksa hâlâ bunun bir parçası mı olmak istiyorum. Yine benim farklı bir görüşüm daha var, 
diyelim ki sizin kullandığınız yapay zekâ, sadece sizin alım satım işlemlerinizi, tercihlerinizi bilmekle kalmı-
yor, aynı zamanda banka hesabınıza da erişim sağlayarak, sizin verdiğiniz yetkiyle sizin adınıza tüm işlemleri 
yapıyor. Henüz bu aşamaya gelemedik.

Y. NEJAT ÖZEK:
Teşekkür ediyorum. Son soruyu Harun Bey’e yöneltmek istiyorum. Çok ciddi finansal veri topluyoruz uzun 
bir zamandan beri ve bu veri hacmi katlanarak artıyor. Biz finansal yatırımlarda daha isabetli karar almak 
için bu veriden hangi ölçüde yapay zekâ aracılığıyla faydalanabileceğiz? 

HARUN ÖZKAN:
Finans sektöründe yapay zekânın uygulamalarına baktığımızda, trading alanında yapay zekanın ken-
dine yer bulacağını ve daha başarılı olacağını düşünüyorum. İşlem gerçekleştirme, anomalileri sap-
tama, yüksek frekanslı yaklaşımlarda ve çok hızlı karar alma aşamalarında makine öğrenmesinin 
devreye gireceğini düşünüyorum. Diğer yandan, henüz yakın vadede robodanışmanlık gibi sistemler-
le robotların hangi yatırımı yapacağımız kararını verebileceği konusunda çok iyimser değilim. Uzun 
vadede bunların hepsi olabilir.

Finansal verilerde tahmin ve çıkarım, yapay zeka tarafından henüz başarılı olarak yapılamıyor. 
Geleneksel zaman serisi metotlarını geçemiyorlar. Bir dizi yol alındı, ama görüntü tanıma alanın-
daki başarıların burada olmadığını görüyorum. Yapay zekayı çok fazla ve boyutlu verilerle besleye-
miyor olmamızın buna neden olduğunu düşünüyorum.  Fiyat verisi gibi verilerin yanında, yeni verileri 
yapılarını da eklememiz gerekiyor. Burada duygu ve beklenti analizine dayalı verilerden umutluyum. 
Çünkü davranışsal finans alanından gelen bilgiler, ancak buradan yapay zekâlara aktarılabilir. NAS-
DAQ böyle girişim başlattı, Twitter verisini iSentium’la beraber yapılaştırmaya çalışıyor. Biz de bu 
iki alanda da çalışmalar yapıyoruz, çeşitli aşamalarda hepsi tabi. Hem tahmin modelleri hem canlı 
anomali saptama algoritmaları hem de metin analizine ve beklenti analizine dayalı finansal duygu 
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analizi çalışmaları. Ben bu alanlarda yapay zekânın girdi yapabileceğini, sektörümüzde değişiklik 
yapacağını, çağ artacağını düşünüyorum.

Y. NEJAT ÖZEK:
Şunu görüyoruz ki gerçekten çok büyük bir değişimin hemen başındayız. Bu değişim giderek artan bir hızla 
üzerimize doğru gelecek. Bu değişim durdurulamayacak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz de doğamıza uy-
gun olarak bununla en iyi şekilde yaşamanın, hatta bu değişimin getirdiği avantajları refah için, başarı için 
en iyi şekilde kullanmanın yollarını birlikte arayıp bulmalıyız diye düşünüyorum. Sorular varsa buyurun 
efendim. 

SORU:
Şimdi benim sorum Zehra Hanım’a olacak. Hep bu işin ticaretini anlattık, yapay zekâ boyutunda. Ama bili-
yoruz ki bu işin en önemli taraflarından birisi de denetim boyutu. Dünyadaki denetim anlayışı Enron skan-
dalından sonra değişti. 2008’i yaşadık ve bunların tamamının içinde zayıf denetim olduğunu gördük. Yapay 
zekâ alım satımlarda bize çok önemli katkılarda bulunacak ve siz de söylediniz, özellikle finans sektöründe 
çok etkili ve çok önemli işler yapacak diye. Denetim boyutunda yapay zekâya nasıl güveneceğiz, bir şeyler 
yapabilecek mi? 

ZEHRA ÖNEY:
Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Şu anda yapay zekâ uygulamaları ve yapay zekâ altyapıları yeni 
yeni hayatımıza giriyor. Tabi ki hukuk boyutuna baktığınız zaman, buna hazırlıklı bir hukuk sistemi dünyada 
yok. Dünyada da yeni yeni bilişim hukuku gibi, yeni teknolojilerin getirdiği birtakım çıktıları değerlendirebi-
lecek hukuk çalışmaları gibi birçok çalışma yapılıyor. Bu alanda o hızla yetişmek adına hukuk boyutunda da 
çok ciddi bu işi koruyacak kanun, kural, kaide konusunda çalışmalar var. Örneğin Türkiye’de biz ne yaparsak 
yapalım, artırılmış gerçeklik de yapsak veya dijitalde veya bilişimde herhangi bir proje de yapsak, hukuksal 
tarafta bunun arkasına baktığımızda, korumasına baktığımızda birçok açık alan görüyoruz. Bu zamanla ta-
mamlanacak. Bunlar tamamlanırken de hukukun da yapay zekâyla ilişkisi çok yüksek. Yapay zekânın hukuk 
boyutunda da çok faydalı olacak AR-GE’leri yapılıyor, araştırma geliştirmeleri yapılıyor. Hukuk sisteminin 
içindeki meslek yapış şekilleri de değişecek, hukuk da ayrı bir boyut aynen finans gibi. Yapay zekâ avukat-
ların verdiği birçok danışmanlık servisini, birçok kanun, kararname hazırlıklarını, dünyadan aldığı büyük 
örnekleri harmanlayarak kendi algoritmasında sonuçlandıracak ve hızlandıracak. Dolayısıyla biraz beraber 
gidecek diye düşünüyorum. Şu anda halihazırda size şunu diyemem; çok ciddi bir kontrolü var, hukuksal 
boyutu tamamdır, hayır değildir. Bu da o gelişmeyle beraber eşzamanlı gidecek diye düşünüyorum.

SORU:
Size sorum sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine olacak. Bunların arasındaki fark, yani sanal ger-
çeklik ve artırılmış gerçeklik arasındaki fark. Bir de gençlere ileride iş alanlarında öğrenmeleri açısından da 
kodlama olsun veya başka alanlarda geliştirmeleri için önerebileceğiniz konular var mı? 

MICHAEL BABUSHKIN:
Artırılmış gerçeklik, gerçeklikten tamamen kopmamış olduğunuz, belli grafik nesnelerin gerçeklerin üzeri-
ne bindirildiği çizimlerle gerçeklik üzerinde çevrenizde aslında hem gerçek ortamı görebildiğiniz bir ortam. 
Mesela Google Glass, mesela Google gözlükler bunun bir örneği. Google’ın gözlükleri yeşille beraber size 
çizmiş olduğu yollar belli bir yola doğru gitmektedir. Çevrenizdeki yoldan farklı değildir ama başka bir sanal 
gerçeklikte burada slaytlardan bir tanesi vardı, aslında size pek çok grafik analiz edebilir, sanal ekranlar 



PANELLER 265

açabilir ve onları üç boyutlu bir grafiğe masanın üzerine yerleştirebilirsiniz. Oradaymış gibi görünür ama 
etrafınızdaki insanları da görebilirsiniz. Bir başka örnek vereyim. Sanal gerçeklik ise aslında şu an bulun-
duğunuz ortamdan tamamen koparır. Aslında artırılmış gerçeklik sadece sizin mevcut olduğunuz, sahip 
olduğunuz ortamdaki gerçekliği zenginleştirmekte. 

Y. NEJAT ÖZEK:
Küçük bir ek yapmak istiyorum. Artırılmış gerçeklik çok yaygın kullanılabilir. Sadece taşınabilir cihazın ka-
merası olsa yetecek ve fiziksel dünyayı dijitalize edebilecek bir teknoloji. Bugün bu odadaki herkes aslında 
artırılmış gerçeklik deneyimi yaşayabilir. Telefonlarına bir uygulama indirirler, Blippar uygulaması diyelim. 
Fiziksel objelere tuttuklarında, anında dijital içerik alabilirler. Sanal gerçeklikte fiziksel ortamdan bağım-
sız olarak, tamamen sanal bir durum yaşanıyor. Kodlamayla ilgili de şunu söylemek istiyorum; mutlaka 
fen bilimleri tarafında, sayısal bilimlerde sözel de okuyor olsanız veya bambaşka bir mesleğe de gitseniz, 
mutlaka meraklı bir şekilde bu işte araştırmacı ve öğrenici olmanızı çok tavsiye ediyorum. Ben mühendis 
değilim ama bir mühendis gibi hazırım, kod yazabilirim veya bir artırılmış gerçeklik projesinin haritasını 
çizebilirim. Çünkü ne yaparsanız yapın, hangi meslek hangi sektör olursa olsun, sizin için çok gerekli bir 
altyapı olacak teknoloji. 

SORU:
Ben Michael Beye bir soru sormak istemiştim. Yapay zeka insan kararlarını, aslında mali piyasalarda maki-
nelerin ele geçireceği söylediniz. Aslında bu mali piyasaları yok etmez mi? Mantıklı olacak ve sadece insan 
duygusallığı ortadan kalkacak değil mi?

MICHAEL BABUSHKIN:
Eğer biz insanlar olarak yapay zekaya kendimizi teslim edersek, orada bağlantımız aslında kopacaktır ve işe 
yaramayacaktır. Bazı yapay zekalar tabi size hiç danışmadan buna karar verecekler. Bence aslında buna izin 
verilmeyecek, doğru dengeyi bulmak için çok büyük bir araştırma yaşanacak.  Elbette korkunç zamanlar da 
yaşayabiliriz. Tabi ki bir anda büyük piyasalarda son 10 yılda görmüş olduğumuz gibi ani çökmeler görebili-
riz. Aslında insanlık bu örneklerden çok şey öğrenmekte, her zaman piyasada kötü bir şey olduğunda bunun 
belli bir aykırı bir algoritma yüzünden gerçekleştiğini anlayabiliyorlar. Ben aslında yapay zekanın tamamen 
bütün bu finansal endüstriyi ele geçirebileceğine asla inanmıyorum. 

SORU:
Merhaba. AI’ın finansal marketlerdeki karar verme mekanizmasını yönetmesi üzerine sormuştum soru-
yu. Bu durumun gerçekleşmesi halinde, insanlara pek bir rol kalmayacak karar verme hakkında. Bunun 
sonucunda da finansal marketlerin yok olacağını düşünüyorum ben. Duygusal düşünme olmayacağı için 
tamamen mantık yoluyla hareket edeceğinden dolayı, insanların yaptığı hatalara düşmeyecek ve tamamen 
tekdüze bir sistem üzerinden yürümeye başlayacak sistem. Çünkü herkes mükemmel hamleyi yapmaya 
başlayacak. Kafamdaki soru buydu benim. Bu durumun tamamen finansal piyasaların yok olmasına açıp 
açmayacağı.

HARUN ÖZKAN:
Finansal piyasalar birini kaybedip birinin kazanması üzerine kuruludur, sadece öyle olduğu değil, öyle ol-
mazsa olmaz gibi, ben öyle düşünmüyorum. Finansal piyasalar bazı fonksiyonları ifa ederler. Finansal 
piyasalar fonlama yaparlar, yatırım, tasarruf gibi fonksiyonların ete kemiğe büründüğü yerlerdir. Do-
layısıyla bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe finansal piyasalar hep var olacak. Ben o kadar ortadan 
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kalkacağını düşünmüyorum. Bütün aktörler, zaten ekonomide de bütün aktörler rasyoneldir deriz, en iyi 
verili enformasyon setiyle en iyi kararı verir. Finansal robotlar da bunu yaparsa, ortadan kalkacağını düşün-
müyorum açıkçası, kalkacağında bir neden bulamadım. Diğer yandan robotların bütün şeyleri üstlenmesi 
ve duygunun ortadan kalkmasını bahis edersek, zaten son yıllarda bizim duygu diye adlandırdığımız, daha 
doğrusu bilinç problemi diye formüle edilen şey bir yüzyıl önce bizim bilinç ve duygudan anladığımız şeyler 
değil. Mesela çok ciddi bir ekol şeyi savunuyor, insan beynindeki fizikokimyasal faaliyetlerdir diyor duygu, 
bundan başka da bir şey değildir diyor, anlam, duygu, bilinç gibi şeyler. O yüzden duyguların kalkmasından 
korkmamak lazım.
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D. SEVDİL YILDIRIM:
Hoş geldiniz değerli katılımcılar, bugün hepimizin ilgi duyacağı oldukça hareketli bir panelle birlikteyiz. Bu-
gün çok değerli panelistlerimizle beraber biraz olay yerinden bildirerek, biraz ifadelerimizi açarak, yeni 
nesil girişimcilik finansmanı ve akıllı para üzerine konuşacağız. 

Dünkü toplantılarda da bugünkü toplantılarda da çok dile getirildi; yepyeni iş modellerinin konuşulduğunu, 
artık sadece ekonominin değil de insanın bile artık yerine geçen yeni gelişimlerin olduğu bir döneme doğru 
gittiğimizi biliyoruz. Böyle bir dönemde tabi ki geleneksel iş modelleri ve finansman biçimleri de değişmek 
durumunda. Bugünü aşabilmemiz, bugünkü birtakım zorlukları daha iyi bir şekilde geçebilmemiz ve yarına 
daha kalıcı eserler bırakabilmemiz için artık yepyeni şeyler konuşmamız gerekiyor. Yeni iş modelleri ve yeni 
finansman biçimlerini detaylı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Bugün de bunun için buradayız. 

Değerli katılımcılarımız, hem kamunun konuya yaklaşımı açısından hem finans sektörü hem de girişimciler 
açısından bize kendi pencerelerinden yeni bir vizyon yaratmaya çalışacaklar. Dün özellikle dile getirilen hu-
suslardan biri yapısal tedbirlerdi. Biz niye yapısal tedbirleri konuşuyoruz? Malum şu an sadece Türkiye’de 
değil bütün dünyada farklı ekonomik süreçlerin yaşandığı ve daha farklı bakış açılarının gerekli olduğu bir 
dönemdeyiz. Krizler yaşanabiliyor. Bu krizleri aşmak için de yapısal tedbirlere ihtiyaç var. 

Aslında yapısal tedbirlerin belki de en etkili alanlarından biri bugün burada çok değerli katılımcıları da bu-
lunan Sermaye Piyasası Kurulunun 1981 ve sonrasında aslında getirdiği birtakım yasal, kurumsal ve teknik 
altyapıdaki gelişimler. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz bugünkü toplantımızın ana konusunu oluşturan, 
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önceleri risk sermayesi olarak gelişen, daha sonra girişim sermayesi iş modeli olarak genişleyen alan. Ya-
pısal tedbirler dediğimizde, ekonomiye de bu perspektiften bakmak lazım. Risk sermayesi yatırım ortaklığı 
mevzuatı, 1993 yılında, SPK’da, benim de içinde olduğum bir üçlü komisyonda ilk kez hayat buldu. Krizler 
birtakım yapısal tedbirlerin hayat bulmasını ve gerçekleşmesini sekteye uğratıyor. Bu anlamda 1994 krizinin 
de yapılan düzenlemelere etkisi oldu. Ama devlet bu alandaki kararlılığını sürdürdü. İlk olarak Vakıf Risk 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı kuruldu. Devlet sadece mevzuat yapmakla bu konuyu bırakmadı ve Vakıfbank’ın 
bunun ne şekilde çalışacağına dair özel sektöre örnek olmak amacıyla böyle bir öncü yaklaşımı oldu. Son-
rasında İş Girişim kuruldu. Ama 1993’ten bu yana geçen uzun süreye baktığımızda, yaşanan krizlerin ve 
belirsiz süreçlerin de etkisiyle aslında girişim sermayesi tarafında hâlâ çok yapılacak şeyler olduğunu gö-
rüyoruz. Tabii ki bu devingen bir süreç ve sadece yatırım ortaklıklarının hayat bulmasıyla kalmıyor, bunun 
devamında hazine müsteşarlığımızın liderliğinde melek yatırımcı düzenlemeleri yapıldı. Fonların fonu, üst 
fonu dediğimiz birtakım ek düzenlemeler teşvikler de geliyor. 

Dolayısıyla ben ilk sözü, 1990’lı yılların başından bu yana girişim sermayesi yatırımlara olan teşviklerin bir 
çerçevesini sunmak açısından Hakan Beye vermek istiyorum. Bize, özellikle melek yatırımcı veya bireysel 
katılım yatırımcısı olarak da düzenlemesini yaptığınız mevzuattaki hazırlıklarınızı ve bu alanlardaki gelişme-
leri, üst fon konusuna da değinerek anlatabilir misiniz? Teşekkürler.

HAKAN ERTÜRK:
Teşekkür ederim. Öncelikle bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı olduk ama o zamanlar adımız Hazine Müsteşarlığıydı. 

Bizim girişimcilikle ilgili serüvenimiz 2011 yılının Ekim ve Kasım aralığında başladı. O zamanlarda 
bazı yatırımcılar, dış ilişkiler birimine bazı fikirlerle geldi bize. “Şöyle bir fikrimiz var, bunu yapabilir 
miyiz?”. Orada başladı bizim serüvenimiz. Ve şunu gördük; girişimciliğin desteklenmesi alanında bü-
yük bir açık var. Devlet politikaları şimdiye kadar hep hibe şeklinde olmuş. Ama zaman içerisinde 
bu hibelerin ticarileştirilmesi sorunu ortaya çıkmış. Yani onlarca hibe veriyorsunuz; bu şirketler do-
ğuyor, büyüyor, ama büyümeyi devam ettiremiyor ve kapanıyorlar. Biz de ekibimizle birlikte düşündük; 
ne yapabiliriz? Melek yatırımcılık diye bir kavram duyduk ve oradan başladık. Bu kavramı Türki-
ye’ye nasıl getirmek ve bu yatırım ortamını oluşturmak amacıyla çalıştık ve bir model ortaya koyduk. 

Modelimiz üç ayaklıydı. Birincisi, lisanslama yapalım, “melek yatırım lisansı” diye bir lisans olsun. 
İkincisi, bu lisansa sahip olanlara vergi desteği sağlayalım. Üçüncüsü, melek yatırım ağı ekosis-
temi kuralım. Bizim açımızdan en önemli ayak melek yatırım ağlarının kurulmasıydı. Vergi desteği 
bunun teşvik unsuruydu. Bu sistemi kurduk ve 2012 yılında kanunumuz çıktı. Sektörün değerli tem-
silcilerinin de görüşlerini alarak, 2013 yılında Şubat ayının 15’inde tebliğimizi çıkartarak yürürlüğe 
koyduk. O zamandan bu zamana da tebliğimiz uygulamada. 

Ama şunu gördük, bu alan cidden çok yeni ve bakir; geliştirilmeye muhtaç. Sürekli yeni desteklere 
ve daha fazla finansmana ihtiyaç var. Melek yatırımcılık kavramı bilinmiyor. Ayrıca melek yatırımcı-
lığın eğitimi sıkıntısı var, onların da bu işi öğrenmesi gerekiyor ve bu zaman alacak. Zaten biz bu yola 
çıkarken hep bu işin birkaç yılda olmayacağını, bu işe 5 yıllık, 10 yıllık süreç perspektifiyle bakmak 
gerektiğini söyledik. Daha sonraki süreçte, melek yatırımcılıkla ilgili destekleri koyduk, ağlarımızı ak-
redite etmeye başladık, yatırımlar başladı ve melek yatırımcılık kavramı Türkiye’de bilinir hale gel-
meye başladı.
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İnsanlar şu anda bizden vergi desteği almasa bile bir şekilde melek yatırımları yapıyorlar. Hatta bazıları işi 
daha da büyüttüler ve daha büyük yatırımlara girmeye başladılar. Fonlara ortak olmaya başlayan melek ya-
tırımcılarımız çıktı. Bu süreç devam ediyor şu anda. Ama biz bununla yetinmedik, Sevdil Hanımın biraz önce 
dediği gibi 2013 yılında, fonların fonu sistemine geçelim dedik. Süreç; ölüm vadisi, ölüm vadisini geçtikten 
sonra melek yatırımcılar, erken aşama fonlar, daha sonra ileri aşama fonlar ve benzeri gibi devam etmekte. 
Bu süreçte Türkiye’de girişim sermayesi fon tarafının da çok eksik olduğunu gördük. Bizden önce bir adım 
vardı. Bir üst fon kısıtlı bütçeyle kurulmuştu ve bunun devam ettirilmesi gerekiyordu. Biz bu işe de girdik. 
Hazine olarak bu üst fonlara kaynak aktarılmasına ilişkin bir kanun çıkarttık, bu kapsamda 2015 yılın-
da ilk defa Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (Turkey Growth and Innovation Fund)  diye yeni bir fon 
kurduk. Avrupa Yatırım Fonuyla birlikte bunun yatırımcısı olduk. Bu fonun toplam büyüklüğü 200 milyon 
avro şu anda. Şimdiye kadar 6 fona yatırım taahhüdünde bulunuldu. Yaklaşık olarak 1,5 milyarlık bir yatırımı 
harekete geçirme potansiyeline sahip bir fon olacak. Bu şu anda devam ediyor, bu kapsamda yatırımlar da 
yapmaya başlandı. Bunun piyasaları desteklediğini de gördük. 

Burada da kalmadık, bir adet üst fonla olmaz, biraz daha katkı gerekiyor diye düşündük. Çünkü maalesef 
sermaye piyasalarımızdan buraya para gelmiyor. Kurumsal yatırımcılar buraya para aktarmıyor. Maa-
lesef fonlarımızın yatırımcıları yabancılar. Bunu nasıl aşabiliriz? Önce otomatik katılım sistemine yüzde 
1’lik bir zorunluluk getirelim dedik. Yani OKS fonlarında biriken paranın yüzde 1’inin girişim sermayesi 
fonlarına aktarılması zorunluluğunu getirdik. Bu zorunluluk bir sıkıntı çıkmazsa 2019 Ocak ayında başlı-
yor. Bu şekilde o sistem de devam edecek. Bu yolla da fonlara kaynak aktarılması devam edecek. 

Ama biz bununla da kalmadık. Bir de doğrudan fonlara para koyalım dedik. Bu kapsamda bir program 
çıkarttık ve hazine devlet adına 2 milyarlık bir fon oluşturdu. Bu fonu da önümüzdeki dönemde peyder-
pey kullanacağız fonların geliştirilmesi amacıyla. Hatta bugün belki haberi olanlar vardır; 10 tane fondan 
şu anda TÜBİTAK’ın 1514 kapsamındaki fon başarıyla geçti. Yakında Hazineye gelecekler, kaynak aktarma 
süreci başlayacak.

Dersimize iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Tüm dünyadaki fon yapılarına baktık, üst fonlarda “YOZMA MO-
DELİ (İsrail)” çok meşhurdu o zamanlar. Kanada’ya ben çok önem veriyorum çünkü Kanada’da çok başa-
rısız modeller var ve başarısızlık bizim için güzel bir örnektir. Onu da dikkate almak gerekir. Onlara baktık. 
Amerika zaten başka bir değer, başka bir havuz… Şunu gördük; fonlar hakkında çok kısıtlayıcı olmamak 
gerekiyor. Fonların yatırım alanlarına çok fazla müdahale etmemek gerekiyor. Yani bizim yatırım çağrıya 
çıkarken “Ey A fonu ya da fonlar, şu sektöre yatırım yapacaksınız sadece, sadece şu KOBİ’lere yatırım ya-
pacaksınız” demememiz gerekiyor. Fonun kârlı gördüğü alanlara yatırım yapabilecek bir şekilde hareket 
etmesini sağlamamız gerekiyor. Şu var; kamu olarak desteklemek istediğimiz sektörler olabilir, onlara 
öncelik verilmesini söyleyebiliriz. “Şu alandaki yatırımlar öncelikli olmalı” diyebiliriz. Ama bu zorunlu 
olmamalı. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyduk biz. Hiçbir duyurumuzda, hiçbir kanunumuzda, kararı-
mızda böyle bir kısıtlayıcı unsur yok. Bu çok önemli. Fonların serbest hareket etmesine biraz fırsat vermek 
gerekiyor. Mesela OKS fonunda da, “yüzde 1 parayı koyun” dedik ama bunun dışında bir zorlama getirmedik. 
Çünkü fonlarımız rahat hareket etmek istiyor. Tek bir sektöre odaklanmak istemiyor. Çünkü onlar kârlılığı 
biliyorlar.

Burada Murat Bey şu anda hangi sektörlerin kârlı olduğunu ve hangi sektörlere yatırım yapılması gerek-
tiğini bizden çok daha iyi biliyor. O yüzden fonlar kapsamındaki düzenleme çok önemli. Fonların çalışma 
prensibini de çok iyi bilmek gerekiyor. Yani sizin koyduğunuz kuralların dünyadaki uygulamayla çeliş-
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memesi gerekiyor. Mesela yönetim ücreti dünyada genelde yüzde 2’dir ve yüzde 3’e kadar çıkar. Senin bu 
durumda bu ücrete yüzde 1 dememen gerekiyor. “Ben yüzde 1’den fazla vermeyeceğim” dersen, bu sefer 
fonlar gelmemeye başlıyor. O yüzden getirdiğimiz kuralların uluslararası platformlardaki kurallarla bi-
rebir örtüşmesi gerekiyor.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Belki bu kısmı ikinci turda biraz daha açarız. Ben şimdi işin girişimci boyutuna yönelmek istiyorum. Bütün 
bu çabaları devlet tarafı da ya da finans sektörü olarak Türkiye’de üretken yatırımları ve yeni teknolojileri fi-
nanse etmek amacıyla yerine getiriyoruz. Nihayetinde hedef kitle aslında girişimcilerin kendisi. Bu noktada 
geçen 20-30 yıllık süre zarfında sadece Türkiye’de değil, dünyada da özel sermaye dediğimiz girişim ser-
mayesi fonlarının gelişiminde çok önemli gelişmeler kat ettik. 2000’li yılların öncesinde Türkiye dışında da 
özel sermaye ve risk sermayesi çok fazla bilinmezdi. Giderek uluslararası finansmanın modeli de bu fonla-
rının lehine bir yol izledi. Buna paralel olarak, girişimci şirketlerinin bu alandan fon temini ediminde önemli 
gelişmeler yaşandı. Bu açıdan baktığımızda, V-Count hem kendi ürününü geliştirebilmiş, hem Türkiye’de 
melek yatırımcılardan fon toplayabilmiş ve hatta kurumsal özel sermaye ve risk sermayesi fonlarından fon 
temin edebilmiş bir şirket. Bence sizin öyküsünü dinlemek hem salonda bulunan girişimciler açısından 
hem de girişim fonları açısından da çok faydalı olacak. Levent Bey’i dinleyelim.

LEVENT KOCATÜRK:
Teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere bir hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye’de teknoloji girişimi olmak 
çok zor bir şey. Özellikle internet ve yazılım tabanlı teknolojiler geliştiriyorsanız, zaten hedef kitlenizin dünya 
olması gerekiyor. Hedef kitleniz dünya olduğu zaman da ayakta kalabilmek, hızlı büyümek, rekabette hep 
bir adım önde olabilmek için çok ciddi de kaynaklara ihtiyacınız olabiliyor. V-Count’un unvan değişikliğiyle 
beraber 6 senelik hikayesi var. Biz perakende analitiği işi yapıyoruz. Fiziki mağazalar için bir nevi “Google 
Analytics” görevi görüyoruz. Mağazalara olabildiğince bilgi vermek istiyoruz ziyaretçilerle ilgili. İşimize ilk 
Türkiye’de başladık; kendi evimizde duvarlara çarptık, denemeler yanılmalar yaptık. Sonra ürünü belli bir 
noktaya getirdik. Türkiye bize yetmemeye başladı ve dünyaya açılmak üzere çalışmalar yapmaya başla-
dık. Zaman içerisinde Miami’de, Dubai’de ve Londra’da ofisler açtık. Şimdi Singapur’da açmak üzereyiz. 
Yaklaşık 100’den fazla ülkede müşteri edindik. Bunları becerebilmek için kaynak ihtiyacımız oldu. Şirket, 
kurulduğundan bu yana üç teknoloji fonundan yatırım almayı başardı. Revo Capital, DCP Ventures ve Logo 
Ventures’tan. Şimdi kısmet olursa Ocak sonu-Şubat gibi bir Series B yatırımı kapatmak üzere görüşmele-
rimizi sürdürüyoruz. 

Bu fonlara neden ihtiyaç var? 2018’in ilk 9 ayında yatırım almayı başarabilmiş girişim sayısı 65. Sadece 
Amerika’da, bu sayı Türkiye’nin 100 katı. Ayrıca Türkiye’de geçen senenin ilk 9 ayında bu sayı 91’di, bu 
yıl çeşitli ekonomik sebeplerden dolayı 91’den 65’e düştü. Bir de alınabilen yatırım oranına bakıldığı 
zaman, bir girişim yaklaşık 500-600 bin dolar yatırım almış gözüküyor. Yine sadece Amerika’yı örnek 
verecek olursam, bunun 20 katı seviyesinde. Orada hem yatırım alabilen firma sayısı çok fazla hem al-
dıkları yatırım miktarları çok fazla. Bunlar bizim aslında bugün veya yarın potansiyel rakiplerimiz. Do-
layısıyla terazinin dengesi şu anda ciddi bir şekilde bizim aleyhimize. Bunu, akıl ve emek ortaya koyarak 
ve bulabildiğimiz fon ve kaynakları olabildiğince kullanarak kapamaya çalışıyoruz. Dünya üzerinde rekabete 
soyunduğunuz zaman; öncelikle kendinizi tanıtmanız lazım. Yani dünyadaki herhangi bir firma sizi neden 
tercih etsin, niye alsın? Bunun için bir marka oluşturmanız lazım. Türkiye’de referanslarınız olabilir ama 
Türkiye’deki her marka dünya çapında tanınmış olmayabilir. O yüzden bu markaları referans olarak vere-
meyebilirsiniz. Bu yüzden POC’ler (proof of concept) yapmanız lazım, müşterilerinize ücretsiz deneme 
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imkânı sunmanız lazım. Bunların hepsi maliyetli işler. Aynı zamanda da çeşitli pazarlama aktivitelerinde 
bulunmanız gerekiyor. Yani dijital pazarlamanın birçok unsurunu kullanmanız gerekiyor; fuarlara ve et-
kinliklere katılmanız gerekiyor, sponsorluklar yapmanız gerekiyor. Adım adım, tırnaklarınızla kazıyarak 
bu ülkelerde isminizi duyurmanız lazım. Şu anda Kenya’dan Ekvator’a, Avustralya’dan Japonya’ya, Kana-
da’dan Gürcistan’a, İspanya’dan Norveç’e çok farklı ülkelerde, coğrafyalarda ürünlerimiz kullanıyor. 

D. SEVDİL YILDIRIM:
Levent Bey, burada belki V-Count’u daha yakından tanımak isteyen izleyiciler açısından ürününüzü biraz 
açarsanız ve nasıl bir değer yaratma süreciniz olduğunu kısaca belirtirseniz, neden farklı farklı kıtalara da 
çok rahat ölçeklendirebildiğinizi belki daha iyi vurgulamış olursunuz.

LEVENT KOCATÜRK:
Biz aslında bir müşterinin tüm seyahatini takip etmeye çalışıyoruz. Yani kapının önünden geçtiği an veya 
içeriye girdiği an bunları sayımlıyoruz. Bir mağazanın önünden ne kadar ziyaretçi geçmiş? Mağazanın yeri 
doğru mu? İçeriye ne kadar müşteri girebilmiş? O kadar trafik var, sen içeriye yeterli müşteri çekebiliyor 
musun? İçeriye yeterli müşteri çekebildiysen, bu insanlar içeride ne kadar vakit geçiriyor? İçeride müşteriyi 
tutabiliyor musun yoksa çok kısa vakit geçirip çıkıyorlar mı? Bunları hesaplıyoruz. Kasa önü ve soyunma 
kabini kuyruk sayımı yapabiliyoruz. Araştırmalara göre kasa önündeki kuyruk 5’e ulaştığı anda 6’ncı kişinin 
ürün satın almaktan vazgeçme olasılığı yüzde 40’lar civarında. Yani almak niyetiyle girmiş mağazaya, almış 
ürünü, parasını ödeyecek, fakat kuyruk var diye ödemiyor ve çıkıyor. Bunlar çok büyük kayıplar. 

Çeşitli ruh hallerini tahmin edebiliyoruz. “Neşeli girdi sinirli çıktı”, “sinirli girdi neşeli çıktı” gibi. Markalar 
bunları da merak ediyor. Yaş tahminlemesi ve cinsiyet tahminlemesi yapıyoruz. Olabildiğince fazla öngörü ve 
bilgi vermeye çalışıyoruz mağazalar için. Çünkü bunlar olmadığı zaman mağazaların elindeki tek girdi “ne 
kadar ciro yaptık, kaç parça başı satış yaptık” gibi bilgiler. Ama bunlar yeterli olmuyor. Belki içeriye çok ciddi 
sayıda insan girdi ve mağazanın cirosu içeriye giren insan sayısına göre çok az veya firma kampanya yaptı-
ğında, içeriye gerçekten o kampanyayla ziyaretçiyi artırabildi mi? Birtakım ölçümler yapıp bunları anlamlı 
raporlar olarak sunabiliyoruz. Bir markanın Türkiye’de zincir mağazaları olabilir, dünyadaki bir markanın 
aynı şekilde dünyada birçok yerde mağazası olabilir. Bu farklı konumlardaki mağazaları da karşılaştırabilme 
imkânı veriyoruz biz. 

D. SEVDİL YILDIRIM:
Tabi bunun operasyonel verimliliğe de çok katkısı oluyor.

LEVENT KOCATÜRK:
Evet, bizim ürünlerimizi kullanan markalar, yaklaşık olarak satış oranlarını yüzde 20-30 arttırıyorlar. Bu çok önemli 
bir ciro artışı. Bazen yüzde 5, yüzde 10 büyüme bile çok büyük bir büyümedir. Siz sadece bu ürünü kullanarak yüzde 
50’lere kadar cironuzu artırabiliyorsunuz. Bu yüzden, aslında bir nevi vazgeçilmez bir iş ortağı oluyoruz biz onlar için. 

Dünyada bize benzer iş yapan 3-4 tane rakip firma var. Bu iş temel anlamda bir sensörden ve daha sonra da yazı-
lımdan oluşuyor. Sensörün ölçmüş olduğu verileri analitik platformuna aktarıyorsunuz. O, gerekli karşılaştırmaları 
yaparak anlamlı raporları kullanıcının önüne sunuyor. Biz özellikle rapor konusunda çok ciddi yatırımlar yaptık ve 
müşterileri çok dinledik. Bilhassa Türklük ve çalışkanlığın da etkisiyle, bütün o talepleri yerine getirmeye çalıştık. 
Şu anda global Samsonite, Phillip Morris International, Samsung, Bata Shoes, Hallmark gibi uluslararası müşte-
rilerimiz var. Biz onları özellikle o bahsetmiş olduğum raporlama yeteneğimizle tavladık. Başta müşterilerimizden 
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ücret istemiyoruz, sadece ürünü kullanmalarını istiyoruz. Biz fark yaratacağımıza ve satışlarını artıracağımıza ina-
nıyoruz. Satışlar arttığında, yatırımın geri dönüşü müşteri için zaten çok kolay hesaplanabilir bir noktaya geliyor. Bu 
cesaretle bunları öneriyoruz. Tabi olay sadece burada kalmıyor, bir de hizmet desteği vermek gerekiyor. Küresel 
anlamda büyüdüğünüz zaman, 7/24, 365 destek vermeniz gerekiyor. “Biz cumartesi, pazar kapalıyız” diyemiyor-
sunuz. Ortadoğu’da pazar çalışılıyor, cuma çalışılmıyor. Özellikle cumartesi hepsi çalışıyor. Bu yüzden yapınızı da aynı 
şekilde 7/24, 365 destek verebilecek noktaya getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem AR-GE anlamında, hem destek 
personeli anlamında, hem pazarlama yatırımı anlamında, hem de satış personeli anlamında bütün dünyaya 
hitap edebilmeniz için ciddi satış ekiplerinizin ve iş ortaklarınızın olması gerekiyor. İş ortaklıklarını yönetmeniz 
gerekiyor. Bunların hepsi ayrı ayrı yatırım ve gider kalemleri. 

Girişimlerin büyümesini de şöyle anlatayım arkadaşlar size; yüzde 10-20-30 büyüme teknoloji girişimleri 
için bir büyüme değildir. Bu oran yüzde 75-80’den başlar. Yatırımcının karşısına çıktığınızda, yatırımcı “ne 
kadar büyüyorsun” diye sorduğu zaman, yatırımcının iştahını çekebilmek için her sene yüzde 75-80 büyü-
düğünüzü gösterebilmeniz gerekiyor. Doğrusal olmayan bir büyüme göstermeniz gerekiyor. Bunun için 
de ciddi para yakmanız gerekiyor. Kazandığımdan harcayayım demekle olmuyor, ciddi dış kaynak ihtiyacı 
var, ancak bu şekilde bu büyümeyi fonlayabiliyorsunuz.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Evet. Ben de orayı özellikle vurgulamak istiyorum. Büyüme sermayesi tarafında, siz şu an ikinci bir fon-
lama arayışına çıktınız ve belki de tamamlamak üzeresiniz. O kısmı ikinci raunda bırakarak vurgulamak 
istediğim şey şu; özel sermaye ya da girişim sermayesi şirketleri tabii ki her şeyden önce değer yaratmak 
istiyor. Dediğiniz gibi geometrik bir büyümeyi de görebilmesi lazım. Ama siz de kendi paydaşlarınızla fark 
yaratıp değer yarattığınız ve bunun da tabi ki kârlılığa ve büyümeye ciddi bir geometrik yansıması olduğu için, 
belli ki yatırımcı temin etmek ya da onların ilgisini çekmekte çok zorlukla karşılaşmamışsınız. Ama ben 
ikinci turda şu an yaşadığınız süreçleri ve belki de karşılaşmış olacağınız zorlukları vurgulamak istiyorum. 
Buradan şimdi finans kesimine dönersek, aslında devlet bu işin öncüsü ve yapılanma sürecini başlatan, bu 
geçen süre zarfında da sürekli yeni kurumsal veya teknik altyapılarla destekleyen taraf. Ama hiç şüphesiz, 
eğer özel sektör olmasaydı sadece devletin verdiği teşviklerle biz sadece bir yere kadar gelmiş olacaktık. 
Ve o noktada da Vakıf Girişim, Vakıf Risk Sermayesi Yatırımı ve İş Bankası’nın kurmuş olduğu İş Girişim 
Yatırım Ortaklığı bizim için çok kıymetli. Ben sadece orada bir öncü rol oynadığınız için değil, bugün de hâlâ 
yatırımlarınızı yaparken diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına örnek olduğunuzu düşünerek, sizin 
hikayenizi dinlemek isterim.

A. MURAT ÖZGEN:
Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi İş Bankası, İş Girişim Sermayesini 1999 yılında kurmuş. Temel amaç da as-
lında oradaki boşluğu doldurmak olmuş. Şirketlere baktığınızda özellikle KOBİ kesiminin finansa erişimi, 
özellikle 90’ların sonuna baktığınızda hemen hemen imkânsız. Bankalar kredi veriyor ama sadece kısa 
vadeli veriyor. Bankalar bu krediyi verirken, bunun karşılığında illa bir teminat arıyor. Fakat bir genç giri-
şimcilerin ya da bir KOBİ’nin teminat olarak gayrimenkul ipoteği vermesi ya da herhangi bir makine teçhi-
zatını rehin olarak vermesi pek mümkün değil. Böylelikle bir kısır döngü içerisinde aile şirketleri, kendi ya-
ğında kavrulup aileden bulmuş oldukları küçük bir sermayeyle sistemi kuruyor, üstüne kısa vadeli kredileri 
alıyor, fakat onu büyütebilmek, uzun vadeli büyük yatırımları yapabilmek hemen hemen imkânsız oluyor. 

Tabi bunun bir boyutu da sermaye piyasaları. Şirketler halka açıldığı takdirde böyle bir kaynak alabilir; 
ama bugün bile baktığınızda bir KOBİ’nin halka açılması çok kolay değil İstanbul borsasında. Daha bü-
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yük bir ölçek yakalamanız gerekiyor; yabancı yatırımcıyı çekebilmek ve hissenin düzenli bir şekilde perfor-
mansını sergiletebilmeniz açısından. Borsa yatırımcısı temettü getirisi bekliyor, oysa belki şirket uzun yıllar 
zarar edecek. Bu nedenle şirketlerin borsadan para bulmasının kısıtlı olduğunu gören İş Bankası, böyle 
bir fon kuralım diye yola çıkmış. İş Bankası görmüş ki şirketlerin sermaye tabanları çok zayıf, borçlar aşırı 
yüksek. Biz bu sermaye tabanlarını kuvvetlendirelim, KOBİ’leri daha rekabetçi hale getirelim. Nasıl yapa-
lım? Altyapılarını kuralım, iyi yönetim kadrolarını içeri çekelim ve bu şirketleri diğer rakiplerinden daha 
hızlı büyüterek hisseyi daha değerli hale getirelim. İlk 1999’da kurulduk ama 2002’de yatırımları yapmaya 
başladık. O günden bugüne 17 tane yatırım gerçekleştirdik. Genellikle azınlık hissedarı olmayı tercih edi-
yoruz; çünkü büyüme sermayesini fonluyoruz.

Biz; şirketin ortağının cebine parayı vermektense, özellikle KOBİ seviyesinde, içeri parayı koyup şirketin bü-
yümesini istiyoruz. Tabi burada bir kazan-kazan yaratabilmeniz için; azınlık olmanız lazım ki kurucu ortak 
hâlâ çoğunluğa sahip olsun ve o büyümeden en büyük nemalanmayı sağlasın. Bu nedenle genellikle yüzde 
10 ile 30 bandında ortak olup, bu şirketlerin büyümelerini sağlamaya çalıştık. 11 tane çıkışımız gerçek-
leşti. Bunlardan dolar bazında da yüzde 26,5’luk bir yıllık bileşik getiri elde ettik. Halen bu çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. KOBİ kesimine odaklıyız. Daha çok küçük ve orta boylu; 50 ile 100 milyon aralığında cirolu 
şirketlere yatırım yapıp bu desteği sağlamaya çalışıyoruz. Süreçler maalesef yurtdışı ile kıyaslandığında 
Türkiye’de biraz uzun sürüyor. 

D. SEVDİL YILDIRIM:
İş Girişim olarak tabi ki siz öncü bir rol üstlendiniz ve girişim sermayesi yatırım ortaklığını kurdunuz ama 
erken safha arayışında olmayan şirketlere yatırım yapma modeliyle geldiniz. Ama tabi malum bir de daha 
erken safha aşamasında olan, teknolojik ya da bilimsel gelişmeyi belki TÜBİTAK’tan aldığı destekle bir yere 
kadar getirmiş olan ama iş modelinde belki sizin henüz yelpazenizde yer almayan girişimci şirketleri var. 
O tarafta da önümüzdeki dönemde birtakım hazırlıklar içindesiniz biliyorum, orayı da belki biraz açarak 
devam edersek.

A. MURAT ÖZGEN:
Aynen öyle. Aslında girişim sermayesi fonları kendi içinde bir evrim geçiriyor, aynen yurtdışında olduğu gibi. 
Aslında baktığınızda, likit olmayan bir varlığa ortak oluyorsunuz. Bu likit olmayan varlığı büyütüp, belli bir 
yerde hissenin değer kazanmasını ve bir şekilde birisinin buna talip olmasını ve bu hisseyi satıp para ka-
zanmayı ya da para kaybetmeyi bekliyorsunuz. Sonuçta ticarette zararı da göze alarak girmek lazım. Türki-
ye’de bu kültür son zamanlarda maalesef yıkılmakla beraber, hep bir sorundu. 

Hazine Müsteşarlığı, Hakan Beylerin de yaptığı aslında bu ekosistemi canlandırmak. Biz 2000 yılında hiç 
olmayan bir sektöre girdik, bunun daha çok orta segmentine odaklandık ve orada kendimizce bir bilgi dene-
yimi edindik. Bu 17 yıllık bilgi deneyimiyle beraber özellikle son 5 yılda gördüğümüz, gerçekten müthiş bir 
genç girişimci ekosistemi olduğu. Gençler artık üniversitelerden mezun olduktan sonra büyük holdinglere 
girip memur ya da profesyonel olmak istemiyorlar, kendi akıllarında dünyaya çok entegreler ve kendileri bir 
şeyler üretip burada büyüme arzusu içerisindeler. Bu daha küçük ölçekli ve erken aşama yatırımlar risk 
sermayesi tarafına giriyor. Son 3 yıldır bu sektörü yakından takip ediyoruz. Bize gelen taleplere baktığımızda, 
gelen taleplerin neredeyse yarısı artık erken aşama dediğimiz yatırımlar. Böyle bir talep olunca, banka 
olarak bununla ilgili bir fon kurma kararı aldık. SPK’ya başvurduk. Yaklaşık 100 milyon lirayla başlaya-
cağız şu aşamada. Erken aşamaya girme arzumuz var. Geçen sene eylül ayında başvurduk, onun onayını 
bekliyoruz. Bu ay içerisinde bunun onayını aldığımız takdirde, erken aşamaya odaklı 100 milyon liralık bir 



PANELLER 275

fonu başlatıp oraya da girme arzusu içerisindeyiz. Bununla ilgili de şirketimizi kurduk, kadrolarımızı kurduk, 
hatta 70’e yakın da şirket gördük son 1,5 ayda. Yatırımlara doğru dönmeyi arzu ediyoruz.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Harika; çünkü hiçbir girişim sermayesi yatırım ortaklığı aslında erken aşamayla ilgilenmiyor dediğiniz gibi. 
Daha çok büyüme sermayesi ya da yeniden yapılandırma tarafında yer alındı. İş Girişim’in bu yeni fon ku-
ruluşuyla, Hazinenin üst fonu ve TÜBİTAK ile de beraber o eksik yapılar tamamlanmış olacak. Belki sizin 
arkanızdan diğer kurumsal yatırımcıların da erken aşamaya yönelmesi gibi bir süreç göreceğiz. Geçen sene 
eylülde başvurduk dediniz, Türkiye’nin girişimciliğin finansmanına verdiği önemi de düşünürsek, devlet ku-
ruluşlarının bunu önceliklendirdiğini biliyoruz. Ama belki o taraftaki gecikmeleri de çok hızlı bir şekilde 
gidermek lazım. 

Şimdi bir başka girişim şirketimiz var, Insider. Insider, pazar başarısını kendi ürünüyle yakalamış, kendi pay-
daşlarıyla beraber büyümüş, teknoloji odaklı ve hâlihazırda sadece yurtiçinden değil, yurtdışından da risk 
sermayesi yatırımcılarının ilgisini çekebilmiş ve bu şekilde de fon toplayabilmiş bir şirket. Aslında sadece 
başarı örneklerini paylaşmak yerine, olumlu deneyimleriniz kadar olumsuz deneyimlerinizi de katarak an-
latırsanız buradaki dinleyiciler açısından kıymetli olur.

MUHARREM DERİNKÖK:
Önce Insider’ın ne yaptığından kısaca bahsedeyim, sonra Türkiye’de ve yurtdışında işler nasıl yürüyor, on-
dan bildiğim kadarıyla bahsedeyim. Insider 2012 yılında Türkiye’de kurulmuş bir teknoloji şirketi. Yaptığımız 
şey aslında dünyanın büyük markalarındaki dijital pazarlama ekiplerinde çalışan dijital pazarlama yönetici-
lerinin, sitelerinde, uygulamalarında, dijital varlıklarında müşterilerine öngörüsel tahminleme, yapay zekâ 
ve kişiselleştirme teknolojilerini kullanarak, kişiye özel bir deneyim sunmasını sağlamak. Bunun içerisinde 
bütün iletişim kanalları, e-mailler, bildirimler ve bütün iletişim kanalları, web sitesi vs. dâhil. Bunu yaparken 
Insider geniş bir teknoloji seti kullanıyor. Zaten ürünün kendisi SAAS modeliyle dünyaya açılmış durumda. 
Bizim şu anda 20 ülkede ofisimiz ve yaklaşık 320 kişilik bir ekibimiz var. 

Dediğiniz gibi son yatırım turumuz Sequoia’dan geldi. Sequoia’yı biliyordur herkes; Google ve Apple’ın 
yatırımcısı olan, dünyanın en büyük VC fonu. Galiba bizi de buraya bu yüzden çağırdınız. Sequoia’nın bizde 
dikkatini çeken şey; iyi takım, iyi ürün, ne yaptığını bilen insanlar ve bu “çekiş gücü” dediğimiz şey. Bence 
Türkiye’nin Atatürk tarzı girişimciliğe ihtiyacı var. Sonradan Elon Musk üstüne çöktü bu kavramın “thin-
king from first principle” diye; ama aslında Nutuk’ta yazan şey şudur; “ben bir iş yapacağım zaman önce 
önümdeki engelleri kaldırırım, sonra iş kendiliğinden olur zaten”. 

Şimdi biz Türkiye olarak ne yapmaya çalışıyoruz; devlet, millet ve özel sektör olarak? Devletin görevi me-
sela; ülkenin refahını ve güvenliğini sağlamak değil mi, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun ekonomik yan-
sıması, ölçütlerinden bir tanesi mesela kişi başına düşen gayrisafi milli hâsıla. Bunu artırmanın yolu ne? 
Bunun içinde kamu harcamaları ve özel sektör var. Özel sektörü konuşuyoruz bugün. Özel sektörün büyü-
mesi lazım, nasıl büyüyecek özel sektör? Girişim dediğiniz şeyin doğası gereği, iyi bir girişimin şunu yapması 
lazım, “double triple, triple double”. Yani herhangi bir beş senelik periyotta, iki yıl üst üste üç katına, üç yıl 
üst üste de iki katına çıkması lazım. Yani 5 yılda 108 katına çıkması lazım. Bunu normal bir şirketin doğasıyla 
yapmak mümkün değil. Girişim dediğiniz şey zaten uzaylı biraz. 108 kat demek, 5 yılda yüzde 10.800 getiri 
demek. Dolayısıyla girişimler önemli. Neden devlet şu anda girişimcilere önem veriyor? Bu yüzden. Peki, 
girişimciliğin önündeki engelleri nasıl kaldırırız biz? Ya da Türkiye’de yurtdışında olmayan ne engeller var? 
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Aslında hükümetlerden bağımsız olarak milletçe yanlış işlere yatırım yaptığımızı gözlemliyorum 
ben. Mesela teknokentleri ele alalım, biraz siz de buradayken sert konuşuyorum galiba ama inşal-
lah başımıza bir şey gelmez, hadi bakalım. Alayım mı teknokentleri ele hocam? Tamam güzel. Şimdi 
teknokent konusu, beni de buraya oturttunuz ama ben dertliyim. Şimdi biz girişimi kurduk mesela, ilk 
ofislerimizden bir tanesi 40 kişiye kadar alanı olan, Gayrettepe’de üç artı bir apartman dairesiydi. Tek-
nokentin olayı ne? Ofis var ve üniversiteye yakın. Bizim Gayrettepe’deki ofisin kirası 1.500 liraydı 
o zaman. Aylık akbil de 100 liraydı, biz 6 kurucu ortağız, Boğaziçi’ne her gün gidip gelsek 5 TL’yle 
toplamda 2000 lira bir maliyetimiz var. Devletin çözmesi gereken ilk sorun; o aşamadaki bir şirketin 
2000 liralık maliyeti. 

Biz, bilişim vadileri, teknokentler, bir sürü bina diktik Türkiye’ye. Bence milletçe yanlış yaptığımız şey 
önceliklendirme. Girişimcinin bir sürü derdi var ama biz en önceliksiz dertlerine odaklandık şimdi-
ye kadar. Bugün de daha girişimin önemli olduğu kısmını keşfettik ama bir türlü ilerleyemiyoruz. Onun 
da sebebi bence yanlış önceliklendirme. 

Girişimin acaba en büyük derdi fon bulmak mı? Ya da girişimin derdi hâlâ yurtdışına açılmak mı? 
Ben size söyleyeyim girişimin derdinin ne olduğunu. Bundan mesela 10 sene önce Türkiye’de mü-
hendis yoktu girişim kuracak. Şu anda dünyaya açılmamız lazım; çünkü Türkiye’de özellikle yazılım 
sektöründe bir iş kuracaksanız ve sadece Türkiye’de kalacaksanız, intihar edin daha iyi. Yurtdışına 
açılmamız lazım ama İngilizce bilen adam mı var Türkiye’de? Boğaziçi mezunuyum ben. Biz 50 me-
zunuz elektronikten; ben çıktığımda İngilizceyi doğru düzgün konuşan arkadaş sayısı ise 10 falandı 
herhalde. Daha buralarda biz takılıyorken, bu tarz önceliksiz konuları konuşmamıza bile değmiyor. 
Baktığınız zaman, biz girişimcilerin derdi ne? Bunu görüp, en öncelikli olanları çözüp, girişimcileri 
biraz rahat bırakmamız lazım. Girişimcilik zaten çok rahat bir iş; biz kendi çalışma saatlerimizi ken-
dimiz seçiyoruz. Mesela günün hangi 20 saati çalışacağım benim özgürlüğüm. Benim zaten çok işim 
var, beni öyle fonlarla, girişimcilik yarışması ile nasıl uğraşayım? Melek yatırım yapacaksın; başvu-
ru süreci 10 Nisan ile 10 Mayıs arasında, 8 tane de hazırlamam gereken form var. Ben zaten form 
dolduramam ki; benim işim var, ben ürün yapıyorum. Benim ürünümü yapmam lazım. Sen de bunu 
istiyorsun aslında, farkında değilsin. Bence biraz girişimcinin etrafındaki insanların bunu düşünerek 
hareket etmesi lazım. 

Sequoia’yı diğer yatırımlardan ayıran şey ne? Bir tane örnekle onu anlatayım. “Due-dilligance” süre-
cindeyiz, ön protokoller havada uçuşuyor o zaman. Türkiye’ye geldiler Singapur’dan iki arkadaş. Türki-
ye’de tabii gereken misafirperverliği gösterdikten sonra, acılı ezme falan, pazarlığa oturduk. Pazarlıkta 
şöyle bir şey dönüyor; şimdi şirketin CEO’su Hande’yle sadece ikimiz girdik; 6 ortak biraz korkutur 
adamları diye. Sözleşmede olması gereken maddeler var; örneğin şirketin bir seviyenin üstündeki his-
se değişikliklerini reddedebilme hakkı olması lazım. Bunu tartışıyoruz. Daha bir sürü madde var. Artık 
yatırımın miktarı vs. belli ama sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Bir noktada Hande’yle biz, “bu-
nun mutlaka olması lazım”, “bu olmazsa hayatta olmaz, yatırım almayız” falan diyoruz Sequoia’ya. Bir 
beş dakika izin istediler, odadan çıktılar. Ben dedim “gitti yatırım ya, Türkiye’ye ilk defa böyle bir şey 
gelecekti, elimizde bu fırsat vardı, tarih bizi affetmeyecek”. Hande’yle dertleniyoruz. Beş dakika sonra 
geldiler, “bizim önceliğimiz değer yaratmak” dediler. “Değer yaratan adam sizsiniz, siz mutlu ol-
mazsanız değer yaratamayız. Dolayısıyla biz sizi mutlu etmek için bu maddelerden vazgeçiyoruz.”. 
Biz o yatırım turunu normal şartlarda 15 günde kapatacaktık. Türkiye’de herhangi bir VC yatırımına 
baktığınız zaman, 1 milyon, 2 milyon seviyelerinde 5-6 ayda kapanır. Bizim aldığımız yatırım 11 milyon 
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dolar. Adamlar hayatlarında ilk defa Türkiye’ye geliyor; ofis sanayi mahallesinde ve dört kere ezilme 
tehlikesi geçirdi. Bunu yapabilmek için bizimkilerden daha istekli, ben buna anlam verememiştim. 
Kafa yapısı tamamen bu. “Biz şirketi nasıl büyütürüz, girişimcinin önündeki engeli nasıl kaldırırız”; 
buna bakıyor Sequoia ve benzeri iyi firmalar. Bunu başarmamız lazım özetle.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Aslında çok güzel bir konuyu vurguladınız. Toplantının da başında söylediğimiz gibi hep yapısal tedbirler 
diyoruz; niye bugün Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bu konuyu tartışıyor? Aslında ekonominin geneline 
yönelik birtakım çözüm noktaları çıkarabilmek adına. Tabi yapısal tedbir deyince bu sadece finansman 
bacağıyla ki olmuyor. Aslında bunun o ekosistemin oluşmasını besleyecek olan eğitiminden çevresel fak-
törlere kadar düşünülmesi lazım. Bizim de aslında yapmak istediğimiz, devletimizin hassasiyetle ilgilen-
diğini bildiğimiz bu konuya biraz daha geniş bir projektörle, belki birazcık daha finansman tarafından da 
bakarak ama nihayetinde bunun plana dönüşmesi gereğiyle bu konuyu gündeme tekrar taşımak.

Buradan devam edersek, tabi ki Ankara’yı temsil etmek, devleti temsil etmek kolay bir yük değil. An-
kara’da bizler de yaşadık SPK’dayken, piyasayı geliştirmek istiyorsunuz, gerekli unsurları, kurumları, 
araçları, enstrümanları, teknikleri ortaya koymak istiyorsunuz ama aslında ekonominin gelişimiyle sizin 
devlet olarak aldığınız aksiyonlar arasında bazen senkronizasyon bozuklukları oluyor. Ama bu demek 
değil ki siz teknokentleri oluşturmamalısınız. Eminim güzel bir tartışma ortamı da yaratırız onun için. 
Ama belli araç ve teknikleri bir şekilde ekonomideki aktörlere sunmanız gerekiyor. Dönemler arasında 
da bu senkronizasyon kopukları zaman içerisinde bir şekilde somulaşıyor. Tabi dönüp tekrar Ankara’ya 
baktığımızda aslında biliyoruz ki Ankara’da sürekli hararetli bir çalışma ortamı var ve çoğu planın da 
aslında 10 yıl üzerine çalışılır, daha sonra bu planlar açıklanır. Eminim sizin mastır planlarınızda da çok 
geniş kapsamlı tedbirler var. Bu noktadan ileri baktığımızda, neler düşünülüyor? Mesela melek yatırımcı 
konusunda, sizin düzenlemeyi yaptığınız dönemden bu yana yıllar itibariyle başvuru sayılarında da onay 
sayılarında da ciddi düşme olmuş. Tabii herkes melek yatırımcı olmak zorunda değil. Ama biraz finansçı 
bakış açısıyla da bu veri bize ne söylüyor diye bakmak lazım. Biliyorum devletin “bin tane melek yatırımcı 
yaratmak” şeklinde bir hedefi var. Fakat sayı 463. Ve bu sayı düşen bir eğilim izliyor. Belki buradan alıp 
ileri dönük neler düşünüyorsunuz ve özellikle üst fon konusunda TÜBİTAK’la ilgili süreci de belki aşarız 
diye düşünüyorum.

HAKAN ERTÜRK:
Zaman az ama ben hızlı bir şekilde cevap vermek istiyorum hepsine. Öncelikle beyefendinin söyledikleri ko-
nusunda ben çok rahatım. Beni bilenler bilirler, biz hazine olarak açıkçası zaten işe başladığımızda ilk ola-
rak eksiklerin ne olduğuna baktık. Tamam teknopark gibi sorunları da gördük ama onlar bizim hazinenin 
yetki alanında olan hususlar değil, o yüzden şimdi ben onlar hakkında konuşmayacağım. Orada eksiklikler 
kesinlikle vardır, bizde de çok eksiklikler var ama önemli olan onları düzeltebilme çabanız. 

Biz melek yatırımcıya başladığımızda bunun tek başına yeterli olmayacağını gördük. Biz 2012’de başla-
dık. Yaptığımız işleri size söyleyeyim şimdi buradan. Melek yatırım kanunu çıkarttık, fonların fonu kanunu 
çıkarttık, girişim sermayesi fonlarına doğrudan para aktarma kanunu çıkarttık, kredi garanti fonuna ilişkin 
portföy garantisini getirdik. Taşınırların teminat olarak kullanılmasına ilişkin kanunu yazdık ve bu kanunu 
biz verdik ticaret bakanlığına. 5-6 yılda devasa projeler bitirdik. Bunlar yeterli mi? Değil. Sürekli değişim 
ve gelişim olacak. Bence de hâlâ eksiklikler var. Bizim melek yatırımcımız VC gibi hareket ediyor. Her türlü 
sözleşmede çok ayrıntıya giriyorlar, Amerika’daki VC’ler girmiyor mesela. Tam tersi, onlar çok daha rahatlar.
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D. SEVDİL YILDIRIM:
Acaba neden, belki melek yatırımcılara vergi teşvikine yönelik olabilir mi?

HAKAN ERTÜRK:
Bizdeki hukuk sisteminden kaynaklanıyor. Hukukta sonuç almak Türkiye’de çok uzun sürüyor. O neden-
le melek yatırımcımız haklı olarak sözleşmeye her şeyi koymak istiyor. Bu böyle olmasa; hukuk sistemi hızlı 
işlese, arabuluculuk sistemi çok daha etkin çalışsa, aslında bunlar hep birbirinin bileşenleri, olaylar değişir. 
Birçok bileşen var. 

Teknoparkları geliştirdik. Örneğin İTÜ Çekirdek. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK kapsamında 5 tane fona 
para koyduk. “İyi ki başlamış” diyorum zamanında. İTÜ Çekirdek diğer teknoparklara örnek olacak şu anda. 
Bu bir gelişim. Biz kesinlikle geç başladık. Bizim buna çok daha önce başlamamız gerekiyordu; ama biz 
şu an doğru adımları atıyoruz. 

Sıkıntılarımıza gelirsek; biz melek yatırımcılıkla ilgili programı başlattık ama 2013’te bir kriz, 2014’te bir 
kriz, 2015’te kriz, 2016’da kriz… Sürekli kriz dönemi yaşadık. Bürokrat olarak bunları görüyoruz ama yapa-
bileceklerimiz de kısıtlı. Bir 15 Temmuz atlattık, 15 Temmuz’da tüm Türkiye durdu. O sırada biz kredi garanti 
fonunu çalıştık; ülke ayağa kalksın çarklar tekrar dönsün diye ve başarılı olduk. 285 milyarlık bir yatırım 
kredisi konuldu şu an piyasada ve piyasa rahatladı.

Her şey bir anda olmuyor, program geliştirmek kolay değil, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Melek yatırımcı-
lıkta biz sektöre girdiğimizde 15-20 ya da 50 tane melek yatırımcı vardı, şimdi 460 küsur oldu. İlk hede-
fimiz 625’ti, ilk 5 yılda ise 1000’e çıkarız diyorduk. Çıkamadık ama çıkmak için de şunu yaptık; üst fonlarda 
“co-investment” fon kurulmasına ilişkin bir karar aldık. “Co-investment” fon da şu; bir üst fon bir fonla 
anlaşacak, bu fon melek yatırımcılıklara ortak yatırım yapacak. Ve hazine olarak, melek yatırımcılara yüz-
de 75 vergi oranında teşvik verdik. Yatırdıkları paranın yüzde 75’ini vergiden düşme olanağı sağladık. Çok 
büyük bir rakam bu, dünyada çok örneği yok. Ama bunların hepsi birer kültür, tek başına olmuyor. Melek 
yatırımcı bilmiyorsa bu işi, siz istediğiniz kadar para verin, gene de yapamaz. Çünkü alıştığı bir iş ortamı var. 
Bizim bazı sıkıntılarımız var sektörde, garantili gelir görmeden bir işe girmiyoruz. Örneğin emlak sektörü 
niye bu kadar canlı? Çünkü 5 sene sonra ne kadar para kazanacağını öngörebiliyor. Ama girişimlerde çoğu 
zaman bir hayale yatırım yapıyorsunuz. 

Özellikle burada portföycü arkadaşlarımız var, ben onlara şunu söylüyorum; lütfen önümüzdeki dönemde 
artık sıradan, geleneksel araçlara yatırım yapmaktan vazgeçin. Fonların bir kısmını, en azından yüz-
de 5’ini, yüzde 10’unu, hatta yüzde 1 ile bile başlayabilirsiniz, girişim sermayesi alanına koyun. Bizim 
hazine olarak 2 milyarlık bir portföyümüz var, 5 yıl içerisinde. Ama biz bir fona en fazla yüzde 30’unu 
koyabileceğiz önümüzdeki dönemde. Böyle bir sınırımız var. Geri kalan %70 bulunamazsa o fon hayata 
geçemeyecek. O yüzden sizin desteğiniz şart. Ve bu işi öğrenmeniz için de şart, çünkü bu iş çok kârlı bir 
iş. Riskleri olsa da çok kârlı bir iş. Dünya ortalamalarına bakıyorsunuz; girişimlerin fonlardaki payı yüzde 
20’lerde geziyor. Pek çok fon yöneticisi tanıyorum, 100 çarpı dediğimiz çok büyük değerlere ulaştılar bazı 
şirketlerde. Çok hızlı büyüdüler, Türkiye’de bazı fonlar 100 milyonla başladılar, bu piyasaya girip 1,5 milyara 
çıktılar. Kârlı bir alan, bilinmiyor ve Türkiye bu alanda çok bakir, çok iyi fırsat var. Çin’de 5 şirketten birisi giri-
şim sermayesi fonuna ulaşırken, Türkiye’de bu sayı çok düşük, 80’de bir ya da 50’de bir civarındadır; o kadar 
az. O yüzden alan çok geniş burada, bu alana eğilmek gerekiyor. Biz kamu olarak burada varız. Herkesle gö-
rüşüyoruz, herkesin fikrini alıyoruz, değerlendiriyoruz, elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. 
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Bugüne kadar yaptıklarımız zaten bir bakıma bunun göstergesi aslında. Biz sizlerle birlikte bu işleri yapmak 
için buradayız. Biz “kendi başımıza yaptık, siz de buna uyun” demiyoruz kesinlikle. Bir karar çıkardığımızda 
tutmadığını görürsek, bu kararı değiştiriyoruz. Geri adım atmasını da biliyoruz, bunu da söyleyeyim.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Evet, “tech investor fund” bunun somut bir göstergesi. Siz bu anlamda buradaki haziruna da bütün finans 
sektörüne de bir nevi daha fazla cesaret vermek adına bir girişimde bulunmuş olacaksınız. Ve finans sektö-
rüne dönersek o noktada, Murat Bey siz bu erken aşama fonlama ve teknoloji girişim sermayesi fonlarının 
kurulumunda ne tür zorluklarla karşılaşmayı bekliyorsunuz veya bu konuda nasıl iyileştirmeler yapılabilir 
ki sizin gibi hâlihazırda bu alana kendini koymuş ve yatırım yapmış kurumlar hızlıca yatırıma da kaynak 
oluşturabilsin.

A. MURAT ÖZGEN:
Biz bu fonu kurarken şöyle bir düşünceye kapıldık; risk sermayesi Avrupa’da çok da tutan bir 
konsept değil. Bu tümüyle Silikon Vadisinde çıkan, sonra Teksas’a yayılan, oradan da New York’a 
geçen, aslında Amerika’nın gözbebeği bir iş. Aynen dediğiniz gibi bu fonların zaten yüzde 90’ı, 95’i 
Amerika’dan çıkıyor. 

Türkiye de kültür olarak Amerika’ya benzer bir kültür. Yani girişimcilik ruhumuz Avrupa’dan zi-
yade Amerika’ya daha yakın. Fakat Amerika’da bir ekosistem var. Bu ekosistem melek yatı-
rımcıyla başlıyor, arkasından risk sermayesi geliyor, arkasından “private equity” geliyor. Sonra 
ya halka arz oluyorsunuz, ya Google alıyor sizi, ya Amazon ya da Facebook alıyor ve oradan çıkış 
gerçekleştiriyorsunuz. 

Risk sermayesinin kendi içerisinde de kırılımları var. Daha fikir aşamasında giren, ya da ürünü 
bitmiş ama piyasaya sürmek için finansman ihtiyacı olan ya da ürün bitmiş piyasaya gelmiş ama 
daha kâr elde edemeyen ve kaynağa ihtiyacı olan gibi. Biz İş Girişim olarak bu ekosistemin Türki-
ye’de olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Türkiye’de zaten yeterince risk sermayesi fonu yok, 
varsa da sayı ya da tutar olarak baktığınızda çok küçükler. 20 milyon dolar, işte biz de öyleyiz, 20 
milyon dolarlık bir fon. Biz kendi içimizde bu kırılımı kendimiz yapacağız. İş Girişim olarak diyorum 
ama aslında yanlış söylüyorum. Maksis adlı yeni bir şirket kurduk bunun için. Maksis’te biz, bu 
paranın belli bir kısmını yatıracağız, sonraki fazları da kendimiz fonlayacağız. Çünkü arkadaşla-
rımızın da demin söylediği gibi süreçler o kadar uzun sürüyor ki. Zaten düşük maaşlarla çalışıyor 
ve negatifte oluyor. Ben “sana 6 ay maaş veremem” dersem, bu girişimci çocukların hepsi zaten 
buradan çıkacaklar.

Bu süreçler madem Türkiye’de bu kadar uzun, bizim bunları kısaltabilmek adına girişimcile-
re kendi içimizde bir çözümle gelmemiz lazım diye düşündük ve bunu kendi içimizde çözerek 
ilerleme kararı aldık. Bizim için en önemli konu bu. Hız çok kritik, bu konuda çok haklılar. İş Giri-
şim zaten 9 ayda yapıyor bunu. Bizim hedefimiz de 90 günde bu işin bitmesi oldu. 100 sayfalık 
değil, 20 sayfalık ortaklık sözleşmesi yapacağız dedik. Pasif olacağız dedik, şirketlerin yönetim 
kurullarına dahi girmeyeceğiz dedik. Tek amacımız, buradaki genç girişimcileri desteklemek. 
Biz pazarı anladığımızı düşünüyoruz; fakat başarı hikâyeleri yakalamamız lazım. Pozitron gibi, 
Yemeksepeti gibi, buradaki arkadaşlar gibi çıkış olması lazım. Çıkış olmadığı takdirde bu odadaki 
portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden hiçbiri yatırım yapmayacaklar çünkü her-
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kes sonuç görmek istiyor. Yatırım yapmak zor ama asıl çok zor olan çıkış yapmak ve bundan kârla 
ve parayla çıkmak çok zor. Ülkemiz gibi değişken bir yapının içerisinde bunu sağlamak çok kolay 
değil. Onun için, ben bunun başarı hikâyeleriyle beraber çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Peki son söz olarak girişimcilere özellikle dile getirmek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü her ne kadar siz 
gerekli adımları atıyor olsanız da girişimcilerin de beklentilerini bir şekilde dengelemeleri lazım. Tümüyle 
de finans sektörüne bırakmamak adına.

A. MURAT ÖZGEN:
Biraz katılmıyorum bazı görüşlere, bir kere girişimcinin bir fona gittiğinde daha hazır gitmesi ge-
rekiyor. Aynısını yemekte konuşuyorduk, biz Amerika’da bir risk sermayesi fonuyla konuşurken dedi 
ki “Sana 20 dakika veriyorum, bana 20 slayt vereceksin, bu 20 slaydın üstünden geçeceğiz, soruları 
soracağız, ona göre karar vereceğiz”. 20 dakikada karar veriyorlar yatırım yapıp yapmamaya. Biz 22 
slayt yolladık diye 5 dakika azar işittik. Bunun bir disiplini var aslında baktığınızda. Çünkü fonlar da 
yüzlerce şirket görüyor. Ben belki kaçıracaktım bunu, eğer iyi hazırlanıp gelmeseydi şirket. Kendini iyi 
anlatması çok gerekiyor.

Finans sektöründe bizler de dâhil olmak üzere insanların bu teknoloji “know-how”ına o kadar sa-
hip olduğunu düşünmüyorum. Belki yarımız bile panelist arkadaşların söylediklerinin yarısını an-
lamamıştır, ben yemekte anlamadım mesela. Fakat onu bizim anlayacağımız şekilde anlatmaları 
gerekiyor ki biz de araştırmalarımızı ona göre yapıp ona göre bu yatırımları gerçekleştirebilelim.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Siz de yatırımcılarınız ve hissedarlarınıza karşı inançlı malik olarak sorumlusunuz. Dolayısıyla daha iyi 
anlayarak, özümseyerek yatırımlarınızı yönlendirmeniz gerekiyor. 

Insider’a dönersek, 5-6 yıl içinde 50 milyon dolar gibi bir şirket değerine ulaşmışsınız. Bu girişimcilere 
işin bir nevi parlak tarafını göstermek açısından da çok önemli, dünyanın en büyük girişim sermayesi 
fonlarından birinin yatırımını çekmişsiniz. Son söz olarak, ne yaparlarsa bu süreci çok daha sağlıklı kat 
edebilecekleri konusunda görüşlerinizi alalım.

MUHARREM DERİNKÖK:
Evet, şirketin 2017 ortasında 50 milyon dolar civarı bir değerlemesi vardı. Bence girişimcilerin ne yap-
ması lazım? Aslında söylediğiniz çok doğru; iyi girişim ekibi çok az bulunan bir şey, bu dünyada da böyle 
zaten. Hatta çoğu zaman iyi girişimlerde yatırımcı tarafında rekabet olur. 

Bizdeki girişimcilerin bence birkaç tane eksiği var; birincisi dünyaya odaklanmama, ikincisi karşılaş-
tırmaları düzgün yapmama ve rekabete hazır olmama. Bence dünyaya açılmaya odaklanan şirketlere 
yatırım yapmaları lazım girişimcilerin. Yatırım diyorum çünkü hayatına yatırım yapıyor aslında. Yatırım 
sunumu nasıl yapılır gibi konular çok kolay, Google’a yazınca çıkıyor zaten. Ya da yatırımcı nasıl ikna 
edilir gibi şeylere takılmadan; asıl işin özüne odaklanması lazım. Biz daha yatırımcı sunumunun nasıl 
yapıldığını çözemediysek, yapay zekâ algoritması yazacak adamı işe alacak ikna kabiliyetini nereden 
bulacağım ben? Bu çok daha zor olsa gerek. Dolayısıyla ben, hem devletin hem girişimcilerin hem yatı-
rımcıların kendi görevleri olan işe daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum.
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D. SEVDİL YILDIRIM:
Dolayısıyla ürünün kendisi, onun ölçeklendirilmesi ve iş planı üzerine daha fazla mesai harcamaları gerekir 
diyorsunuz. İçerik düzgün olursa bir şekilde anlatılır herhalde. 

Buradan size dönersek Levent Bey, siz şu an ikinci kez bir fonlama arayışı içindesiniz. Ve yeniden risk ser-
mayesi ve girişim sermayesi yatırım kuruluşlarıyla bir araya geliyorsunuz. Sadece Türkiye’de değil, dünyada 
da oldukça karışık bir dönemden geçiyoruz. Bu konjonktürde, sizin formatınızdaki şirketler değil, bütün 
dünya ve sektörlerde bir anlamda rekabet arttı. Şu an kendinizi ne tür zorluklara hazırlıyorsunuz, sizden 
dinleyelim.

LEVENT KOCATÜRK:
Genelde açıkçası Türkiye’de yerleşik olmak, yabancı fonların kafasında bir soru işareti yaratıyor, doğruya 
doğru. Bu arada biz ilk yatırımımızı 14 Temmuz’da imzaladık. Siz 15 Temmuz deyince tebessüm ettim, yani 
bir günle aldık ilk yatırımımızı, hikâye öyle değişti. Sorduk da onlara, vazgeçer miydiniz bir gün sonra olsa 
diye. “Yok, geçmezdik” dediler ama geçebilirlerdi.
 
Siz yurtdışı açılımınızı, ofislerinizi, vizyonunuzu ve iş planlarınızı somut rakamlarla ve büyüme planla-
rıyla gösterebilirseniz, o zaman daha kolay ikna oluyorlar. 

Ben Murat Beye katılıyorum, o 20 dakika dedi ama bazen 2 dakika veriyorlar ve 2 dakikada kendini anlat 
diyorlar. Şimdi çok inandıysanız ve o tutkuyu da gösterebiliyorsanız sayfalarca slayda gerek yok. Siz, tutku 
ve inançla iki dakikada ikna edebilirsiniz. Aslında sizin gözünüzün içine bakıp o tutkuya ve yaptıklarınıza 
inancınız olup olmadığına bakıyorlar. Onu hissettikleri an bir sonraki aşamaya geçiyorlar. Aslında tutku ve 
yaptığınız işe olan inanç çok önemli. Çünkü etrafınızdakileri de inandırmak zorundasınız, sadece fonları 
değil, çalışanlarınızı da inandırmak zorundasınız. Büyüdükçe tecrübeli eleman bulmak git gide zorlaşıyor, 
o yüzden en azından var olan elemanlarınızın sizden ayrılmamaları anlamında bunu göstermeniz gerekiyor. 
Zor, kolay değil ama imkânsız da değil. Kimse enseyi karartmasın o anlamda.

D. SEVDİL YILDIRIM:
Biz tabi bir saatlik bir süre içinde oldukça geniş kapsamlı bir konuyu farklı taraflardan dinlemek, onların 
bakış açılarını sizlerle paylaşmak için buradaydık. Çok teşekkürler.
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DR. C. CEM ÖNENÇ:
Teknolojilerin gelişmesiyle birlikte finansal sektörde de çok önemli gelişmeler oluyor. Bu değişi-
min en önemli aktörleri de fintek ve tekfinler. Bu konuları ekosistemin aslında en değerli parçala-
rını oluşturan değerli panelistlerimizle konuşacağız. Bütün tarafları burada ekosistemin. Kısaca 
kavramların üzerinden gitmekte bir yarar var. Fintek, temel amacı aslında finansal dünyayı dis-
rupt etmek, yani kökten değiştirmek olan ve bunun için teknolojiyi kullanan kurumlar. Tekfinler ise 
teknolojiyi temel alarak veya teknoloji firması olarak finansal ürün sunmayı ve buradaki müşteri 
deneyimini geliştirmeyi amaçlayan kurumlar. İstanbul Kartı olan var mı? elleri görebilir miyim? 
İstanbul Kartı dijital olarak dönüştüren ekibin başındaki arkadaşımız Muhammed Bey. Orada ne-
ler oluyor?

MUHAMMED BIYIKLI:
Öncelikle İstanbul Kart kullanıcı sayısının burada çok olması bizi gururlandırdı. İstanbul Kart ula-
şımın en temel aracı. İstanbul Kart’ın şu an hem teknolojik hem işletme anlamında sahibi olan 
şirket Belbim. Belbim İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan bir şirket. Kısaca hemen Bel-
bim’den bahsedeyim. Onunla ilgili dönüşüm süreci çok hızla ilerliyor. Son iki yıldır özellikle bayağı 
bir efor sarf ettik. Dışarıdan da birtakım ufak ufak belirtiler başladı. Halk nazarında da geçen haf-
ta bir mobil uygulamayla ilgili bir lansman yaptık. Belki haberlerde ya da sosyal medyada görmüş 
olanlarınız vardır. Belbim, 1995 yılında Akbil’le, 2009 yılında da İstanbul Kart’la ulaşımda ücret 
toplama sisteminin teknolojik altyapısını gerçekleştiren firma. 2013 yılında 6493 sayılı elektronik 
para kanunu çıktı ve 2014 yılında da yürürlüğe girdi. Biz 2015 yılında başvurumuzu yaptık ve 2015 
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yılının Aralık ayında Belbim artık salt bir IT şirketinden elektronik para ve ödeme hizmetleri şir-
ketine dönüştü. Böyle olunca biz salt bir IT sektöründen artık finans sektörüne kaymış olduk. İşte 
bu fintek ve tekfin: Biz orada gidip geliyoruz şu anda. Finans şirketiyiz ama aynı zamanda tekno-
loji şirketiyiz de. 2015 sonunda BDDK’dan lisans almamızla birlikte büyükşehir meclisi İstanbul 
Kartın tüm işletme haklarını 2016 Mart itibariyle Belbim’e devretti. Belbim artık sadece İstanbul 
Kart’ın teknolojik altyapısını yapan şirket değil, mali, idari, operasyonel tüm işlerinden sorumlu 
olan şirket haline gelmiş oldu. Bu süreçte bizim için artık yeni regülasyonlar başladı. BDDK ve 
MASAK’ı eskiden hiç tanımazken şimdi tüm tebliğlerine varana kadar ezberledik. 

Elektronik para herkes tarafından duyulmuştur ama ben mevzuat anlamındaki tanımından bah-
sedeyim. Elektronik para en genel tarifle elektronik ortamda saklanan para. Bunun kanunda bir 
tanımı var. Karşılığı olmadan herhangi bir şekilde elektronik para ihraç edemezsiniz. O yüzden 
fon karşılığı olmak zorunda. Elektronik ortamda saklanacak. Bir de kanunda tanımlı ödeme iş-
lemlerini kullanabilme yetkisini haiz olacak. Buradan şunu demek istiyoruz aslında: mesela bit-
coin elektronik para mıdır? Teknik olarak elektronik paradır ama hukuki olarak elektronik para 
değildir. Çünkü şu an Türk yasalarına göre bitcoin elektronik para olarak geçerli değildir. Yani 
elektronik para olması için bizim kanunlarımız çerçevesinde de ödeme işlemi yapabilecek bir ta-
rifi olması lazım.

Elektronik para kuruluşlarının bankalarla [arasında] farklar var. Müşterilerin nemalandırılması 
ve kredilendirilmesi elektronik parada mümkün değil. Bu sadece bankaların yapabileceği bir iş. 
Tabi bunun yanında elektronik paraların bankalara göre birtakım avantajları da var. Hesap açmak 
çok kolay. Bankalar kişisel hesaplar üzerinden yürüyor ama elektronik parada kişisel hesap şart 
değil. Yani siz otomattan bir İstanbul Kart aldığınızda aslında elektronik para kuruluşu olan Bel-
bim’de bir hesap açıyorsunuz. İsim önemli değil. O yüzden elektronik para kuruluşları isimden 
daha çok para hareketleriyle ilgileniyor. Bizim de mevzuatta geçen regülasyonlarda sorumlu ol-
duğumuz mevzu bu. Ve bankayla ilişkili olmak istemeyen ama bir şekilde elektronik, dijital ortamı 
kullanmak isteyen, daha çok öğrenci olanların tercih ettiği bir ödeme aracı elektronik para. Ula-
şım bir mikro ödeme aracı. O yüzden [İstanbul Kartı] daha çok mikro ödemelerde kullanıyoruz. 
İstanbul Kart kredi kartı mıdır diye çok soru geliyor.

Bu konuda burada birkaç bilgi vermek istiyorum. İstanbul Kart fiziki olarak bir kredi kartına çok 
benziyor. Kart, akıllı, smart kart. Ama kredi kartı değil. Çünkü biz az önce söylediğim gibi kre-
dilendirme yapamıyoruz. Yani karşılığı olmayan bir parayı maalesef kullandıramıyoruz. Yani 
İstanbul Kart ön ödemeli bir kart. Kredi kartıyla [arasındaki] büyük farkı buradan geliyor. Onun 
dışında şu anda İstanbul Kart’ta bakiye kartta tutuluyor. Merkezde tutulmuyor. Tabi merkezde ra-
porlama için bizim hesaplarımız var ama asıl bakiye kartta bulunuyor. Kredi kartında malumunuz 
bakiye kartta değil merkezde tutuluyor. Belbim ekosisteminde dolum ve harcama tarafımız var. 
Bunların raporlarının aktığı bir merkezi sistemimiz var. Burada takas ve taksim işlemlerimiz ger-
çekleşiyor. Burada büyük veri ve veri analizi var. Burada İstanbul Kartla alakalı ciddi bir veri var. 
Bu da ileriye dönük olarak kullanılabilecek bir veri. 

DR. C. CEM ÖNENÇ::
Büyük veri demişken: Büyük veriyi tüm dünya üzerinde bulut teknolojisiyle harmanlayan, farklı-
laştıran ve dahası bütün paydaşları da içerisine alan Amazon’dan değerli yöneticimiz Uğur Bey de 
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burada. Sizleri de dinleyebilirsek çok sevinirim çünkü bu büyük verinin korunması ve analizi ayrı 
bir şey ama tüm bu bulut teknolojisi nedir? O konuda bizleri bir aydınlatabilirseniz seviniriz.

UĞUR OSMANLIOĞLU:
Muhammed Bey’e bir soru sorarak başlamak istiyorum. Çok büyük bir şehrin ulaşım altyapısını işletiyor-
sunuz. İstanbul Kartta günde kaç tane işlem oluyor?

MUHAMMED BIYIKLI:
Bizim günlük 7 milyon işlemimiz var.

UĞUR OSMANLIOĞLU:
Bunu işleyerek buradan anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi neden bulutla çalışmamız lazım 
sorusunun cevabı aslında burada yatıyor. Biz Amerika’nın BDDK’sına denk gelen finans kuruluşuyla günde 
35 milyar event’in analizini yapıyoruz. Tüm dünyadaki borsalarda traderların yaptığı işlemlerin analizini 
yapıp oradan anlamlı sonuçlar çıkarıp bir fraud var mı yok mu onun analizini yapıyoruz. Diğer taraftan 
NASDAQ’la çalışıyoruz. NASDAQ’ta tüm dünya borsalarında saniyede yapılan 5 milyar işlemin analizini ya-
pıyoruz. Bu analizlere göre işlem yapan kişiler hisse senetlerinin bir sonraki hamlesinin yukarı mı aşağı mı 
olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Algo-trading buradaki etkinliğin de konularından bir tanesiydi. 

Bulut bilişimi şöyle ifade etmek lazım: Dünyanın 19 farklı şehrinde data center’ları olan bir banka düşünün. 
19 farklı şehrindeki data centerların hepsi yedekli ve disaster recovery dediğimiz felaket kurtarma sistem-
leri içinde olsun. Böyle bir altyapıyla yarın bankacılık yapmaya başladığınızı düşünün. Amazon Web Services 
olarak biz finans sektöründeki firmalara böyle bir imkân sağlıyoruz. Sadece Türkiye’de değil Japonya’da, 
Avustralya’da, Paris’te, Amerika’da, Güney Amerika’da. İleriki dönemlerde Afrika’da altyapımızı hazır hale 
getireceğiz. Şu anda 19 farklı şehirde hazır. 

Bu altyapıyı kullanarak, bir altyapı yatırımı yapmadan finansal işlemler yapılabilecek bir şirket kurabi-
lirsiniz. Bunun örnekleri şu anda kurulmaya başladı. Çok da hızlı büyüyorlar. Örneğin Avrupa’nın en bü-
yük şubesiz bankası diye tabir edilen banka bizim altyapılarımızı kullanarak kuruldu ve çalışmaya baş-
ladı. Hiçbir fiziksel yatırım yapmadan kendi finansal teknolojiler software’lerini geliştirerek çalışmaya 
başladılar. Diğer taraftan Amerika’nın dördüncü bankası Capital One gibi çok köklü bankalar şu anda veri 
merkezlerini kapatma kararı alarak veri merkezlerini buluta taşıyor. Büyük finans kuruluşları artık bu işin 
operasyonuyla, altyapısıyla ilgilenmek istemiyor. Bunun temel bir sebebi var. Teknoloji geliştirmek oldukça 
maliyetli ve zaman gerektiriyor. [Teknoloji gelişimi] her ne kadar günü yakalasanız da başka bir liderin 
çıkıp sizin önünüze geçtiği bir durum haline geldi. 

Biz Amazon Web Services olarak Türkiye’de, Kore’de veya Rusya’da [bulunan] bir girişimci şirkete kullana-
bilecekleri teknolojileri sağlıyoruz. Bu teknolojiyi Amerika’daki Capital One’ın kullandığı teknolojiyle aynı 
ölçekte sağlıyoruz. Orada bir iş biriminin aklına gelen pazarlama projesini hayata geçirmek için hangi ana-
lizleri yapması gerekiyorsa, bu analizleri yapmasına imkân sağlayan alet setini, Rusya’da ve Türkiye’deki 
start-up firmanın da eline veriyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi demokratikleştirmiş oluyoruz. Bugün Türki-
ye’de birkaç tane çok değerli yeni şirketimiz var. Tüm dünyaya iş yapmak üzere bulutta çalışmaya başladılar. 
Bunları biz destek de veriyoruz. Destek anlamında şunu söylüyorum: bir altyapı mimari tasarı, teknoloji 
know-how transferi ve iş planı tutup tutmayana kadar geçen süreçteki harcamalarının karşılanması gibi 
fark yaratacak destekleri de sağlıyoruz.
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Türkiye’deki mevcudiyetimizin amaçlarından bir tanesi de zaten dünya ölçeğinde iş yapan finansal teknoloji 
şirketleri çıkarmak. Tüm dünyada çalışmaları için artık önlerinde fiziksel bir engel yok. O pazarlamada hep 
giriş bariyeri dediğimiz çok ciddi data centerların olması [zorunluluğu artık yok]. Bugün Gebze’de kurulan 
devasa data centerların hiçbirine ihtiyacınız yok. Bunların hiçbiri olmadan Avrupa’nın en hızlı büyüyen veya 
Amerika’nın dördüncü büyük bankası olabiliyorsunuz. Biz de istiyoruz ki Türkiye’den bu ölçekte firmalar 
çıksın. Bizim teknolojilerimizle bunları destekleyelim. 

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Teknolojinin demokratikleşmesi büyük verinin maliyetli olmadan bir bulutta toplanıp tüm dünya uygulama-
ları paralelinde analiz edilebilmesiyle mümkün. Doğru muyum?

UĞUR OSMANLIOĞLU:
Doğru. Büyük veri her firmaya göre değişir ama biz çok çok çok büyük verileri çok kısa sürede işleyebili-
yoruz. Veriyi olduğu yerde işleyerek çok hızlı aksiyon alma imkânını da sağlıyoruz. Müşteri Japonya’daysa 
[veri] Japonya’dan Türkiye’ye gelmeden işlenerek bir kampanyaya dönüştürülebilir. [Veriyi] bir aksiyona dö-
nüştürebilirsiniz veya yine bir fraud varsa o fraud’u yakalayabilirsiniz. Aynı şekilde Güney Amerika’daysa 
Güney Amerika’da aksiyonunuzu alabilirsiniz.

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Bu sadece bankalar için de geçerli değil aslında. Finans tarafında bankalar dışı finans kurumları da var. 
Finans Kurumları Birliği’nden Vahit Bey de şimdi bize aslında bu birlik ne yapar, bu ekosistem içerisinde yeri 
nedir, onunla ilgili bizi bilgilendirecek.

VAHİT ALTUN:
2012 yılında 6361 sayılı finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kanunuyla birlikte banka dışı üç 
finans kuruluşu, faktöring, leasing ve finansman şirketleri bir çatı altında toplanmış oldu. Finansal Kurum-
lar Birliği tüzel kişiliği haiz, kamu niteliğinde bir meslek örgütü. [Görevlerimiz] sektörlerimizin gelişmesini 
temin etmek, üyelerin birlik ve dayanışmasını artırmak, eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetleri geliştirmek 
olarak özetlenebilir. Finansman şirketleri aslında bir ihtiyaçtan [ötürü] doğuyor. Finansman şirketleri 
ilk olarak 1929’da buhranla beraber büyüyor. Fakat dünyada ilk kurulan captive finans şirketi General 
Motors’un kurduğu bir şirket. Ekonomik buhranda bankaların tüketicileri finanse edememesi sebebiyle 
üreticiler mallarını satabilmek için finansmana ihtiyaç duydu. Üreticiler kendi finans şirketlerini kurarak 
buna çözüm buldu. 

Benzeri şekilde 2. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da da aynı saikle finansman şirketleri ekonomik kal-
kınmayı sağlamak için üreticiler tarafından kurulmaya başlandı ve geliştirildi. Türkiye’de yine 1994 kriziyle 
birlikte ilk finans şirketi Koç Finans 1995 yılında kuruldu. 2006 yılında BDDK’ya geçene kadar hazine müs-
teşarlığı bünyesinde yönetmeliklerle faaliyet gösterdiler. 2012 yılında da Finansal Kurumlar Birliği kuruldu 
ve şu anda 14 şirket olarak faaliyet göstermekte. 

Finansman şirketleri ticari veya bireysel ihtiyaçlar için her türlü mal ve hizmet alımınızı satış noktasında en 
hızlı, esnek ve size özel olanaklarla finanse etmenizi sağlayan finans şirketleri. [Bunlar] özellikle otomotiv 
ağırlıklı finans şirketleri ve portföyün %80’e yakını otomotiv ağırlıklı gitmekte. Bunların içerisinde aklınıza 
gelen bütün markaların, Renault’dan Mercedes’e, ticari araç tarafında Scania’sına, Man’ına ve Volkswa-
gen’ine kadar bütün markaların finans şirketleri var. Bunları zaten bayilerinde veya satış noktalarında da 
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görüyorsunuz. Nasıl çalışırlar finans şirketleri? Neden finans şirketlerinin de finteklere ya da teknolojiye 
ihtiyacı var? Bunun da aslında [burada] cevabını bulmuş oluyoruz. Finansman şirketleri bir markaya bağlı 
olarak veya kendi markalarıyla (captive ve non-captive) kurulan finans şirketleri oluyor. Türkiye’de de mar-
kaya bağlı olan ve olmayan finans şirketleri mevcut. Bir de son dönemde perakende tarafındaki yine ihtiyaç-
lar doğrultusunda finans şirketleri ve müşteri sayısı dramatik şekilde artırmış. Dolayısıyla finans şirketleri 
hem ihtiyaç duyduğunuz hizmet veya malı hem de finansmanı tek noktadan alabilmenizi sağlıyor. Bizim za-
ten en önemli özelliğimiz ve bankalardan ayrıştığımız nokta burada yatıyor. Çünkü hızlı, esnek ve aynı nokta-
da finansmana da erişmenizi sağlıyor. Son dönemde özellikle perakende tarafında, kahverengi eşya, beyaz 
eşya, zücaciye ürünleri satan büyük markaların da finansman şirketleri kurulmaya başlandı. Bu şirketlerin 
hepsi  isimlerini bildiğiniz şirketler. Bunlarla birlikte yaklaşık 650 bin, 700 bin civarında olan müşteri ade-
dimiz birden önce 3 milyona ve günümüze gelindiğinde de yaklaşık 5 milyonun üzerin çıktı. Müşteri sayı-
sı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda da muhtemelen çok daha büyük rakamlara ulaşıyor olacak. 
Finansman şirketleri genelde hep ihtiyaçtan çıkmış. Ekonomik krizler veya dalgalanmaların çok yaşandığı 
dönemlerde bankalar farklı bir davranış gösterirken finansman şirketleri, markalarına bağımlı oldukları 
için, ürünlerinin pazar paylarını artırmak da temel görevlerinden biri olduğu için, müşterilerine şemsiye 
tutmaya devam etmiş. Yeni oyuncularla 5 milyonun üstünde olan müşteri sayısı önümüzdeki yıllarda muh-
temelen 10 milyon mertebelerine doğru gidecek. Bu rakamlara eriştiğiniz zaman tabi finansmana erişim 
çok daha büyük önem arz eder hale geliyor. Bir kat daha artıyor önemi bizim için. Peer-to-peer dedikleri 
uçtan uca finansmanın başından sonuna kadar tamamen dijital platformlarda yürümesi hem maliyet açı-
sından hem de müşterinin finansmana erişimi açısından çok çok önemli bir hal alıyor. Şimdi finansman 
şirketleri de bankalar gibi aslında bu satış noktalarında hareket ettiği için halen konvansiyonel bir satış mo-
delini müşterilerine sunuyor. Bankalar bunu kredi kartları üzerinden daha hızlı yapabilse de bizlerin önünde 
bazı engeller var. Bunlar dünyada birer birer kalkıyor.

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Herkes bankacılara karşı gibi görünüyor. işin bir de regülasyon tarafı var. Regülasyon tarafında da özellikle 
Avrupa’daki gelişmeler çok önemli. Bankalara aslında en büyük fırtına oradan gelecek. Avrupa Birliği’nde 
PSD2 diye yeni bir direktif var. Tabi konunun uzmanı Rekabet Kurumu’ndan başdanışman Sayın Dr. Hakan 
Bey. Ama sadece teknoloji tarafından değil, aynı zamanda regülasyon tarafından da bankalara ciddi anlam-
da tehdit geliyor. O yüzden biz bankacılar biraz daha hazırlıklı olmayı öğreniyoruz.

DR. HAKAN BİLİR:
Özellikle Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren PSD2 direktifinin erişimle ilgili düzenlemelerinden bahsetme-
den önce bu düzenlemelerin neden ortaya çıktığını daha iyi anlayabilmek bakımından yeni iş modellerinden 
ve yeni piyasa oyuncularından kavramsal olarak kısaca bahsetmek istiyorum. 

Bu noktada stratejist Tom Goodwin’den bir alıntı yapmak istiyorum. Mealen şöyle söylüyor Tom Goodwin: 
Uber tek bir taksiye sahip olmaksızın dünyanın en büyük filo şirketine sahip. Airbnb tek bir ev sahibi 
olmaksızın dünyanın en büyük yerleşim yeri sağlayıcısı. Facebook hiçbir içerik üretmeksizin dünyanın 
en büyük medya şirketi. Alibaba tek bir stoku olmaksızın dünyanın en büyük perakendecisi. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkün. Fakat örneklerin ortak noktası şu: Artık yeni global dünya düzeninde platform ekono-
mileri, şebeke ekonomileri bizim için bir gerçeklik. Bu şirketlerin toplam piyasa değerleri milyarlarca doları 
buluyor. İkinci örneğimizde şunun üzerine: Geleneksel bankacılık ya da geleneksel finansal kurumların yap-
tığı iş modelleri artık değişmeye başlıyor. Örneğin siz yürürken veya koşarken kolunuza taktığınız saat sağlık 
durumunuzla ilgili olarak sigorta şirketinize bilgi veriyor ve sağlık poliçeniz size özel olarak düzenleniyor. Ya 
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da arabanıza taktığınız bir aparat arabayı ne kadar güvenli kullandığınız, ne kadar iyi kullandığınız konusun-
da sigorta şirketinize bilgi veriyor ve trafik ve kasko poliçeniz buna göre düzenleniyor. Benzer şeylerin kre-
di süreçlerinde de yaşanması mümkün. Daha önce geleneksel bankacılıkta, kredi değerlendirmede mali 
geçmişiniz, mali yapınız, ne tür işler yaptığınız, nakit akışlarınız dikkate alınırken artık sosyal medyadan 
yararlanarak kredi değerlendirmenizin yapıldığı yeni bir sürece geçildi. 

Peki tüm bu oluşumlar nasıl hayatımıza girdi? Fintek ve tekfinlerle hayatımıza girdi. Peki biz fintek kavra-
mından ne anlıyoruz? Aslında üzerinde kabul edilmiş evrensel bir tanım yok. Farklı kurumların kendilerine 
göre yeni tanımları var. Fakat bu tanımların iki temel ortak noktası var: Bir tanesi hemen hemen tüm bu 
şirketler için büyük veri, dijital cüzdanlar, blockchain yapısı, yapay zekâ gibi kavramların tamamı geçerli. 
Yani bu şirketler internet temelli, yenilikçi teknolojilere dayanıyor. İkincisi de bunlar girdikleri piyasayı 
dönüştürücü bir rol oynuyor. Geleneksel modellerden farklı iş modelleriyle bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. 

Peki finansal piyasalar açısından nasıl bir değişim söz konusu? Bu şirketler artık geleneksel bankacı-
ların yaptığı kredi, ödeme hizmetleri, yabancı para transferi, sanal cüzdanlar gibi faaliyet alanlarına ta-
lip. Yani teknoloji şirketleri olmalarına rağmen finansal oyuncular gibi geleneksel finansal kurumların 
veya bankacıların yaptığı işlere talipler. Fakat şöyle bir farkları var: Bankacılık lisansları yok. Bankacılık 
lisansına ihtiyaç da duymuyorlar. Fakat hizmet verdikleri kişiler banka müşterileri. Ve banka müşteri-
lerine hizmet verirken de bir şeye daha ihtiyaç duyuyorlar: Banka hesaplarına. Dolayısıyla bu finansal 
teknoloji şirketleri bankalarla rekabet edebilmek için bankalardaki hesaplara erişim ihtiyacı duyuyor. 
[Bu nedenle] bankalarla iş birliği yapma gereksinimine ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla yeni ekonomik dü-
zende finansal piyasalar açısından rekabet önümüze şöyle bir tablo getiriyor: Finansal teknoloji şirketleri 
hem bankalarla rekabet edecek ama onlarla iş birliği de yapmak zorundalar. Çünkü nihayetinde müşterile-
rin banka hesaplarına erişmek zorundalar. 

Bu çerçeveden bakıldığı zaman oyuncuların lisans alarak piyasaya girmeleri piyasada yer almaları ya da 
piyasaya gelmeleri açısından yeterli değil. Avrupa Birliği ödeme hizmetleri direktifinin birincisi 2007 yılında 
çıktı ve bu direktif öncelikle lisanslama işlemlerini hedef aldı. Bunun bir muadili ülkemizde de uygulanıyor. 
6493 sayılı kanun bizde de yürürlüğe girmiş durumda. Peki PSD2 ile ne hedeflendi? Şu an Ocak 2018’de 
yürürlüğe girdi. Bütün Avrupa ekonomik bölgesi için geçerli bir direktif bu. Avrupa ekonomik bölgesiyle iş 
yapan bütün teşebbüsler ve işletmeler için de geçerli. Direktifte bizim açımızdan önemli konu şu: Direktif 
açık bankacılık dediğimiz bir kavramı ortaya koydu ve iki tane yeni piyasa oyuncusunu tanımladı. Bunlar 
hesap bilgi hizmet sağlayıcısı ve ödeme başlatma hizmet sağlayıcısı. Peki bu piyasa oyuncuları nasıl hizmet 
verecek ve bankalardaki müşteri hesaplarına nasıl erişecek?

Direktif erişim mükellefiyeti getiriyor. Yani müşterilerin onay vermeleri halinde hesap bilgilerinin ban-
kalarca üçüncü taraflarla paylaşılması zorunlu. Dolayısıyla yeni iş modelleri olarak karşımıza neler 
çıkıyor. Birincisi hesap konsolidasyonu. Örneğin, müşterilerin birden fazla bankada hesabı olabilir ve siz 
bu hesaplara erişmek için internet ya da mobil üzerinden ayrı ayrı gitmek zorundasınız. Fakat yeni düzen-
lemeyle birlikte artık sizin izin verdiğiniz hizmet sağlayıcılar, sizin adınıza bütün hesaplara erişip tek bir 
ekranda hesap konsolidasyonu hizmeti verebiliyor. Birinci yenilik bu hizmet sağlayıcılarla bu. İkincisi ise 
aynı GSM örneğinde olduğu gibi numara taşınabilirliğinin bir benzeri artık hesap taşınabilirliği olarak da 
günümüzde faaliyete geçecek. Yani siz IBAN numaranızı değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Banka-
nızı değiştirdiğiniz zaman hesap numaralarındaki değişiklikler yüzünden sözleşmelerinizi tekrar tekrar 
değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Bu hesaplarınızı aynen GSM numaranızı başka operatöre taşı-



sermayepiyasalarikongresi.org.tr288

yormuşçasına diğer bir bankaya taşıyabileceksiniz. Dolayısıyla rekabet perspektifinden konuya bakıldığı 
zaman bu erişim düzenlemeleri rekabetin sağlanması konusunda öncül bir düzenleme olarak karşımıza 
çıkıyor. Yeni piyasa oyuncularını tanımlıyor. 

Bununla birlikte bu tanımlama yeterli değil. Direktif piyasaya girmeleri için bankaların altyapısını da bu yeni 
erişim sağlayıcılara açıyor. O zaman yeni dönemde önümüze çıkan soru şu: O zaman piyasalardaki rekabet 
nasıl şekillenecek? Fintekler ve bankacılar birbirlerini tamamlayıcı bir işlev mi görecek yoksa birbirlerinin 
rakibi mi olacaklar? Bankalar bir toptan oyuncu olarak sadece altyapı sağlayıcı mı olacak yoksa perakende 
anlamında da finteklerle rekabet edip faaliyetlerine devam mı edecek?

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Harika. Bir şey sormak istiyorum. Tahmin ediyorum herkesin de aslında düşündüğü şey bu. Bu verinin 
depolanması bulut teknolojisi. Bu bilginin nerede, nasıl durduğu hem rekabet açısından hem de kişisel 
bilgilerin korunması açısından acaba hangi kısıtları içeriyor?

DR. HAKAN BİLİR:
Direktif çok kapsamlı bir direktif. Siber güvenlikle beraber pek çok önemli konuyu ele alan bir direktif. Ör-
neğin, yeni oyuncuların piyasaya girmesini finansal istikrar bakımından gündeme getiriyor. [Direktif] kişisel 
verilerin ve tüketicinin korunması bakımından çeşitli konuları gündeme getiriyor. [Direktif] Ocak 2018 itiba-
riyle şu anda bütün Avrupa ekonomik bölgesinde uygulamada.

UĞUR OSMANLIOĞLU:
GDPR’dan örnek vererek başlamak istiyorum. Avrupa’daki kişisel verileri koruma kanunu 25 Mayıs’ta dev-
reye girdi. Bizim Amazon olarak müşterilerimize bir sözümüz var. Biz 25 Mayıs itibariyle tüm servislerimizi 
GDPR’a uyumlu hale getireceğiz. Bu ne demek? Bizimle birlikte çalışan finansal kuruluşlar, teknoloji ku-
ruluşları kendi üzerlerine düşen işin en azından altyapısal kısmını yapmak zorunda değil. Altyapıları bizde 
çalıştığı için biz o uyumluluğu zaten onlar adına sağladık.

Bulutla çalışmanın avantajı işte buralarda devreye giriyor. Yeni bir regülasyon, yeni bir düzenleme çıktı di-
yelim. Siz o düzenlemelerle ilgili altyapısal gereklilikleri kendiniz sağlamak zorunda değilsiniz. Altyapınız 
Amazon’da çalışıyorsa biz sizin adınıza o düzenlemeleri zaten uyumlu hale geliyoruz. Dünya çapında 
bir milyondan fazla müşterimiz var ve bunların önemli bir kısmı da finansal teknolojiler şirketleri. Mesela 
Forbes’un Amerika’daki ilk 50 fintek şirketinin hepsi Amazon’da çalışıyor istisnasız olarak. Dolayısıyla bu 
tarz regülasyonlarla ilgili bir değişikliğe ihtiyaç olduğunda öncelikli olarak biz hareket edip bu değişiklikleri 
sağlamış oluyoruz

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Kongremizin ana teması gelecek. Şöyle sorayım: bundan 5, 10 sene sonra ekosistemde aldığınız payı nasıl 
görüyorsunuz? Ne, nasıl değişecek? Nasıl birbiriyle etkileşecek?

MUHAMMED BIYIKLI:
Şu anda Akbil’in ya da İstanbul Kart’ın herhalde geçmediği tek araç uçak. Şu anda havalimanlarına tüm 
ulaşım yine İstanbul Kart’la devam ediyor. İstanbul Kart biletti ama şimdi elektronik para oldu. Ben peki 
ne yapacağım bu parayla? Şimdi İstanbul Kart bir medya; elektronik parayı saklamam için kullandığım bir 
medya. Ben bu şekilde devam etmek zorunda mıyım? Değilim. Şu anda da devam eden çalışmalarımız 
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var. Artık mobil telefonları kart yerine başta ulaşım olmak üzere İstanbul Kart’ın geçtiği tüm alışveriş mec-
ralarında kullanabileceksiniz. İki yöntem var mobilde: NFC ve QR kod. Şu anda ikisiyle de çalışmalarımız 
devam ediyor ve QR ile canlı testlere başladık. Sahada canlı canlı test ediyoruz. Artık İstanbul Kart yerine 
mobili kullanacaksınız. Cep telefonu dışında da birtakım araçlar var. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. 
Bileklik var, anahtarlık var. İsteyen olursa [bunları da] kullandıracağız. Akıllı saatlerin de NFC özellikleri var 
ve biz İstanbul Kart yerine bu tür medyaları da kullanabiliriz. İstanbul Kart olarak en çok yaşadığımız sorun 
dolum noktasındaydı. Hiç İstanbul Kart mobil uygulamasını kullanan var mı aramızda? Şu an gördüğüm 
kadarıyla az galiba. Sizden ricam YouTube’da İstanbul Kart mobil diye aratıp çıkan videoyu izleyin. Artık 
İstanbul Kart mobil uygulaması diye bir uygulama olduğunu ve amacının ne olduğunu orada çok özetle ve 
eğlenceli olarak görebilirsiniz.

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Yükleme derken mesela ATM’lerden de yükleme imkânı var, öyle değil mi? Müthiş bir şey aslında. 

MUHAMMED BIYIKLI:
Tabi, aynen. Zaten dolum kanalındaki konforları artırdık. Denizbank’la bir ortak çalışma başlattık. Deniz-
bank’ın ATM’lerinden de şu anda İstanbul Kart’a dolum yapılabiliyor.

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Teknolojik olarak o kadar hızlı geliyor ki hakikaten her şey. Bir anda hayatımızın bir parçası oluyor. Önceden 
olmayan şeyler konfor alanımızı inanılmaz artırıyor.

MUHAMMED BIYIKLI:
Otomat sırası tarih oldu diyebiliriz. Şu anda alternatif tüm dolum kanallarını kullanıyoruz. İstanbul web si-
temizden de İstanbul Karta dolum yapabilirsiniz. Çok yakın zamanda yine Denizbank ve Vakıfbank’ın kendi 
mobil uygulamalarından ve web sitelerinden de dolum [imkanı] olacak. Bu tüm bankalara peyderpey yayı-
lacak. Yani dolum tarafında konfor bayağı bir sağlanmış olacak. Bunun için İstanbul’da olmanıza bile gerek 
yok. Biz denemeleri yaptık. Londra’dan arkadaşımız bile İstanbul Kart’a dolum yaptı. Öğrencilerin ebeveyn-
leri İstanbul Kart’a yükleme yapıyor. O yüzden şimdi orada konfor arttı. İstanbul Kart artık elektronik para ve 
her yerde geçiyor. Her yerde geçecek. Bunun için biz Troy’la ortaklık yapıyoruz. Bunun dışında uluslararası 
ödeme yöntemleriyle entegrasyon çalışmamız var. Alipay ile şu anda ilişkimiz devam ediyor. Çok yakında 
onlar da sistemimize entegre olacak. Biliyorsunuz Türkiye’de ortak ödeme platformu diye bir lansman 
oldu. Eski başbakanımız Binali Yıldırım da açıklama yapmıştı: Türkiye Kart. Her ilde ulaşımın tek kart 
üzerinden olması. Tabi burada adı Türkiye Kart. Kart lafı geçiyor ama illa kart olmak zorunda değil. O yüz-
den mobil uygulama üzerinden tüm Türkiye’de geçecek bir sistemin altyapısını da hazırlıyoruz. Bu ortak 
ödeme platformunda diğer ortaklarımızla beraber çalışmalarımız devam ediyor.

DR. C. CEM ÖNENÇ:
Uğur Bey’le hemen devam edelim. Bulut tarafında nasıl gelişmeler olacak? Büyük verinin aslında Türki-
ye’nin milli verisi olması gibi bir durum da var. Bu hassasiyetler de önemli. Bu doğrultuda alınan önlemler 
ve sizlerin geliştirmelerini paylaşır mısınız? 

UĞUR OSMANLIOĞLU:
Hakan Bey açık bankacılıktan bahsederken bir müşteriyle yaptığımız projemiz aklıma geldi. Bir önceki ko-
nuşmamda teknolojiyi demokratikleştirdik demiştim. Türkiye’deki firmalar Amerika’daki rakipleriyle aynı 
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teknolojiye sahip ve yapabilecekleri sadece kendi yaratıcılıklarıyla kısıtlı. Biz İzmir’de bir firmayla şu anda 
açık bankacılık uygulaması geliştiriyoruz. Bu uygulamanın mimari tasarımını yapıp kodlarını da yazın yazıp 
hazırlamıştık. Onaylar bekleniyordu. Geçen hafta cuma günü onay almışlar. Ne zaman hayata geçirebiliriz 
diye Pazartesi günü bir telekonferans yaptık. Ne kadar vaktimiz var dedim? Kasım sonunda bizden testleri 
görmek istiyorlar dediler. Geçen cuma itibariyle neredeyse bir 20 günlük vaktimiz vardı. Bu hafta test için 
gerekli olan altyapı kuruldu ve yazılımın kodları o altyapıya yüklendi. İlk testler başladı.

Şimdi böyle bir projeyi geleneksel mimariyle yapmanız mümkün değil. Yaparsınız ama projenin büt-
çesi 1 milyon dolarsa, bu 1 milyon doların 800 bin dolarını altyapı için gerekli olan sunucular, depo-
lama birimleri, network, güvenlik, yazılım, lisans, bakım anlaşmaları için harcarsınız. Harcarken de 
bir dünya zaman kaybedersiniz çünkü bunların hepsi ihaleyle olması gereken şeyler. Bu süreçlerin 
ne kadar sancılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bulutta iş yapmak çok ciddi avantaj sağlıyor. Böylelikle 
Türkiye’den bir firma İngiltere’ye iş yapma başlıyor. İngiltere’den ihale alabilir hale geliyor. 

Gelecekten bahsettik. Gelecek aslında biz konuşana kadar geldi. Beş dakika içinde bile birçok şey 
değişiyor. Bence biraz Türkiye dışına bakmak lazım. Şu anda geleceği Çin yaşıyor. Çin’de WeChat diye 
bir uygulama var. Cebinizde uygulamayla metro istasyonuna yaklaştığınızda size bir push notification 
gönderiyor. Uygulama evinizin nerede olduğunu da biliyor ve evine gidiyorsan senin için 6.55 trenine 
bilet almamı ister misin diyor. “Tamam”a bastığınızda o bilet alınıyor ve mobil telefonunuza yükleni-
yor. Geçerken de okutup trene biniyorsunuz. Gelecek şu anda geldi ve yaşanıyor. 

Diğer taraftan Amazon’un AmazonGo diye bir süpermarketi var. Videoları izlediyseniz orada da bir 
ödeme sistemi var. Mağazaya girerken mobil uygulamanızı okutup giriyorsunuz. İçeride sensörler, 
kamera teknolojisi ve yapay zekâ çalışarak sizlerin hızlı bir şekilde market alışverişinizi yapmanızı 
sağlıyor. Çıkarken de herhangi bir ödeme yapmadan, elinizi kolunuzu sallayarak çıkmanıza imkân 
veren bir teknoloji şu anda hayatta. Beşinci marketimizi açıyoruz. Deneysel olarak başladı ve gelişi-
yor. Dolayısıyla aslında ödeme sistemlerinde çığır açan bir yaklaşım. Hiçbir teknolojiyi laboratuvar-
larda geliştirip müşterilerin kullanımına sunmuyoruz. Müşterimizi dinliyoruz. Onların ihtiyaçla-
rına cevap olacak bir teknoloji ve servis geliştiriyoruz. 

Pazarı sadece Türkiye olarak düşünmezsek gelecekte bu giriş bariyerlerinin düşmesi Türk banka-
larının, Türk finans sektörünün avantajına olacak. Türkiye olarak fazla içimize kapandığımızı düşü-
nüyorum. 80 milyonluk büyük bir ülkeyiz ancak dünyada 7,5 milyarlık bir nüfus var. Pazarın da tüm 
dünya olduğunu hayal edersek eğer bu pazarı adresleyememek için elimizde hiçbir bahane yok. Ba-
hanemiz sadece kendi kafamızdaki regülasyon ve kısıtlar. Bunun örneğini Robin Hood’la görüyoruz. 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen bankası dedik. Onlarla görüyoruz. Şu anda benim evimde Echo diye bir 
cihaz var. Amazon’un yine cihazı. Ben o cihazla konuşarak, hiçbir şey yapmadan, banka hesabımda 
ne kadar para olduğunu öğreniyorum. Gelecek burada. Bu cihazla konuşarak banka hesabımdan kız 
kardeşime para gönderebiliyorum. Veya bana bu haftaki ödemelerimi söyle dediğimde o cevapları 
alabiliyorum. 

Müşterilerimizden hep şunu rica ediyoruz: Lütfen Türkiye için bir şeyler yapalım ama değişen dün-
yada Türkiye’den global markalar çıkarmamız da önemli. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi In-
sider firması. Bizimle beş sene önce birlikte çalışmaya başladı. Şu anda 18 ülkede bulunuyorlar. 
Kendi sektörlerinde dünya devi olmaya doğru gidiyorlar. Bizimle çalışmaya başlayan Türk firması 
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OpsGenie Atlassan diye bir firma tarafından 270 milyon dolara satın alındı. Yemek Sepeti bizimle 
çalışmaya başladıktan sonra 650 milyon dolara satın alındı. Peak Games küçük bir parçasını Zyn-
ga’ya 100 milyon dolara sattı. Dolayısıyla hangi iş fikrine sahip olursanız olun global düşünün. Global 
düşünürken de giriş bariyerlerini teknoloji açısından yok sayabilirsiniz çünkü o teknoloji bizde var ve 
bunun için kredi veriyoruz, destekliyoruz ve globale açılmak için yardım ediyoruz. 

VAHİT ALTUN:
Gelecek aslında dediğiniz gibi geldi, geçiyor bile. Dolayısıyla bizim hayalimiz aslında finansman şirketle-
ri olarak uçtan uca tüm finansman süreçlerinin dijital ortama taşıyıp artık evden bile bir otomobili alına-
bilmesini mümkün kılmak. Çünkü artık mağazalar da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Elektronik 
mağazalar ortaya çıktı. Belki birçoğumuz elektronik marketlerden bütün alışverişlerini yapar hale geldi. 
Bizi geleneksel satıştan ayıran temel özelliklerden biri de risk taşımamız. Sonuçta o riski ölçüyoruz ve 
vadesi bitene kadar onunla yaşamak zorundayız. Dolayısıyla bu süreçler de doğal olarak mutlaka birtakım 
regülasyonlara tabi tutuluyor. Bizim hayalimiz uçtan uca tüm finansmanın dijital ortamda yapılabilmesi. 
Yaklaşık 3-4 yıldır bu konuda araştırmalar yapıyorum. Bu konuda çok başarılı örneklerden biri N26. Ben 
bundan 3,5-4 yıl önce Almanya’da N26 ile görüştüm. O zaman daha bir start-up’tı. N26 artık evinizden KYC 
dediğimiz müşteri tanıma prosesini tamamıyla dijital ortamdan yapabilmenizi sağlayan bir sağlayıcı. Dolayı-
sıyla yedi dakika içerisinde banka hesabı açabiliyorsunuz. Hep geç kalıyoruz, geç kalmamalıyız. Düzenleme 
ihtiyaçlarımız var ama bir yandan da gelecek gerçekten gidiyor. Mesela biz İstanbul Finans Merkezi’ne ben 
İstanbul Dijital Finans Merkezi denmesinin çok daha doğru olacağını düşünmüştüm. Çünkü biliyorsunuz şu 
an hükümetimizin bir otomobil planı var. Otomobili nereden başlattı? Elektrikli araçtan. Bugün içten yan-
malı konvansiyonel motorlu araçlarla yarışamayacağınız için elektrikten başladınız. Bu şekilde İstanbul’u 
da bir finans merkezi yapmak istiyorsanız İstanbul Dijital Finans Merkezi üzerine yoğunlaşmalıyız. Bunun 
örnekleri  regulatory sandbox’la İngiltere’de var. Singapur bunu yapıyor. Biz de mutlaka bunların takipçisi 
olmalıyız ve devlet politikası haline getirmeliyiz. Benim çok küçüklüğümden beri sevdiğim, birçok kişinin de 
belki hatırlayacağı bir motto var. O motto da gelecek bir gün gelecek ve aslında geldi.

DR. HAKAN BİLİR:
Önümüzdeki dönemdeki rekabet nasıl şekillenecek? Aslında bu biraz piyasa oyuncularına bağlı. Bankalar 
kendilerini yeniden tanımlayacaklar mı? İçlerinden yeni fintekler mi çıkartacaklar yoksa sadece altyapı ope-
ratörü olup perakende alanını finteklere mi bırakacaklar? Bunu göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu an-
lamda tasfiyelerin, birleşme devralmaların yaşanmasını mümkün olarak görüyoruz. Düzenleyici perspek-
tiftense özellikle PSDN2 direktifiyle birlikte finteklerin bankalara erişimi bu süreci daha da hızlandıracak. 

Bu düzenlemenin muadili henüz Türkiye’de yok fakat önümüzdeki dönemlerde BDDK’nın bunu progra-
mına alacağını düşünüyorum. Benzer şekilde kitlesel fonlamayla ilgili tarafta da SPK’nın düzenleme-
ler üzerinde çalıştığını biliyorum. Peki rekabet otoritesi bu arada ne yapıyor? Kısaca ondan da bahse-
deyim. Aslında rekabet otoritesi düzenleyici perspektifte oluşturulan kurallar çerçevesindeki piyasada 
yapısal nedenler ve oyuncuların kendisinden kaynaklanan rekabet engelleriyle ilgileniyor. Rekabet oto-
ritesi 2017 ve 2018 yıllarında finteklerle ilgili olarak üç tane önemli karar aldı. Kurulun almış oldu-
ğu bütün kararlar gerekçeli karardır ve web sitesinden hepsine ulaşmanız mümkün. İlk karar Garanti 
Bankası’nın Bonus program ortaklığıyla ilgiliydi. Garanti Bankası bu platformda yer alan bankalarla 
yaptığı anlaşmalarda alt lisanslama konusunda bir yasaklama getirmişti. Dolayısıyla bu bankalar öde-
me kuruluşlarıyla anlaşma yapamıyordu. Kurul bu anlaşmalardaki alt lisanslama yasağını kaldırdı. Bu 
platformda yer alan bankalar artık ödeme kuruluşlarıyla doğrudan anlaşarak, bu platform üzerinden 
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faaliyetlerine devam edebilecek. Dolayısıyla finansal teknoloji şirketlerinin pazara girişleri konusunda 
bu önemli bir karardı. Milat olarak kabul edilebilir. 

İkinci karar Bankalararası Kart Merkezi’yle ilgili karardı. Bankalararası Kart Merkezi’nin kart sakla-
ma hizmetlerine kurul yasaklama getirdi. Bundan böyle Bankalararası Kart Merkezi bu faaliyetlerini 
yasaklama çerçevesinde yerine getiremeyecek. Bunun da temel argümanı şuydu: [Bankalararası Kart 
Merkezi] bankaların meydana getirdiği bir yapı olduğu için, bu finansal teknoloji şirketleri aleyhine bir 
süreç ortaya çıkarıyordu. Bankalararası Kart Merkezi artık bu hizmeti veremeyecek. Finansal teknoloji 
şirketleri yalnızca bu alanda faaliyet gösterip piyasaya daha kolaylıkla erişebilecek. 

Kurulun üçüncü kararı da yabancı para ödemelerine ilişkindi. BDDK’dan lisans alan bir Türk firması ya-
bancı para gönderilmesi konusunda bir iş modeli geliştirmişti. Fakat bize yaptığı şikâyete kadar lisanslı bir 
oyuncu olmasına rağmen yerleşik düzende bankaların global çaptaki çok büyük oyuncularla yapmış olduğu 
münhasır anlaşmalar nedeniyle, bankaların kendisine hesap açmadığını, dolayısıyla hesaplara erişme im-
kânı olmadığı için pazara girmesi yönünde bir engel olduğunu belirtti. Biz bu şikâyeti inceledik ve yabancı 
para gönderimine ilişkin olarak pazara baktığımızda global bir oyuncunun pazar payının çok yüksek oldu-
ğu tespitini yaptık. O global oyuncunun bankalarla yapılan münhasır anlaşmalarına Kurul son verdi. Yani 
bundan sonra yabancı para gönderimine ilişkin olarak söz konusu firmayla bankalar münhasırlık şartını 
taşıyan bir anlaşma yapamayacak. Dolayısıyla bankalar istedikleri ödeme kuruluşuyla anlaşarak yabancı 
para gönderimi konusunda finteklere kendi hesaplarını açabilecek. 

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu açıdan bakıldığında finteklerin pazara girmesiyle pazarın yapısının 
değişeceğini ve rekabetin de bu oranda artacağı argümanını söylemek mümkün.
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ADEM DUMAN:
Finansal Kurumlar Birliği olarak kongrede yer almaktan dolayı son derece mutluyuz. Panelimizin konusu, 
neden başka dışı finansal kurumlar. Spesifik olarak da leasing, faktöring ve finansman şirketlerini ele alı-
yor olacağız bugün. Panelimizi üç başlık halinde organize etmeye çalıştık. İlk bölümde banka dışı finansal 
kurumlar kimler, ne iş yapıyorlar, kimleri fonluyorlar, finans sistemi içerisinde nasıl bir büyüklüğü temsil 
ediyorlar ve daha da önemlisi ekonomiye ne tür katkılar sunuyorlar, bunu tartışıyor olacağız. İkinci turda biz 
kendimiz finansal kurumlar olarak kendimizi nasıl fonluyoruz, nasıl kaynak yaratıyoruz, sermaye piyasaları 
ürünlerinden hangilerini kullanıyoruz, bunu tartışıyor olacağız. Son turda da yine çözümler, sorunlar, çözüm 
önerileri konusuna yoğunlaşıyor olacağız. Üçüncü turun sonunda son günlerin popüler bir konusu olan ipo-
tek finansman kurumundan bahsedeceğiz. 

Y. PINAR KİTAPÇI:
Finansman şirketleri, bir alım karşılığında kredi vererek, malı veya hizmeti satan satıcıya ödeme yapan 
kuruluşlardır. Oldukça kompakt olan sektörde 14 şirkette 925 kişi çalışıyor. Temelde otomotiv marka-
larının kendi finansman şirketleri ve bütün markalara finans yapan şirketler var. Onun dışında da mobil 
cihazlar, mobilya, mutfak gibi bütün ev ihtiyaçlarına yönelik ve kişisel kullanım amacına yönelik ürünlerin 
finansmanını yapar finansman şirketleri. Sektörün Haziran sonu itibarıyla portföy büyüklüğü 36 milyar TL. 
Yılbaşından beri yüzde 5 büyüdük, büyüme oranı belki yataya inecek. Sektörün takipteki krediler perfor-
mansının kıyaslanabilir ürünlerde, bankaların altında olduğumuzu görüyorum. Bu oran Temmuz’da %3,5 
civarındayken, son dönemde %4,5 civarına yükseldi. Hâlâ yine de kıyaslamalı olarak daha iyi bir seviyede 
olduğumuzu düşünüyorum. Finansman şirketleri, tüketici finansman şirketi olarak adlandırıldığı için 

PANEL 19: NEDEN BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLAR?
14 Kasım 2018
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tüketiciyi kredilendiren sektör olarak bilinir ancak, bireysel ve ticari dağılımında oldukça dengeli oldu-
ğumuzu görüyoruz. Finansman şirketlerinin iş yaptığı sektörlerin başında %80 ile otomotiv sektörü geliyor. 
Otomotiv sektörünün önde gelmesinde, mağazadan kredi kurgusunun çok iyi çalışmasının etkili olduğu-
nu düşünüyorum. Mobil cihaz ve diğer finansman ürünlerinde pay ise şimdilik %20 ama artmaya devam 
ediyor. 4-5 yıl önce belirli bir ağırlığı olan konut finansmanı kredilerinin şu anda neredeyse hiç olmadığını 
görüyoruz.

Müşteri sayımız geçen yıla göre %30 artarak 4,5 milyona yükseldi. Sektörün %20’sini oluşturan gruptaki 
küçük montanlı kredilerin ağırlığı artmaya başlayınca, müşteri adedinde de artış görüyoruz.

ADEM DUMAN:
Sektörde aktif olarak yaklaşık 5 milyon müşterinin olmasını önemli bir veri olarak değerlendiriyorum. Bu 
müşterilerin bir kısmı bankacılık sektörüne erişimi olmayan kişilerden oluşuyor. Üniversite öğrencisi veya 
yeni mezun limiti yok veya henüz belki bankacılık sistemi üzerinden kredi almayı tercih etmiyor. Bizim sek-
törümüz aslında bireylerin finansa erişimini rahatlattığı için de bireysel refahın artmasına katkı sunuyor.

Y. PINAR KİTAPÇI:
İlk kez finansman şirketleriyle bir kredi kaydı yaratan birçok müşterimiz olduğunu söyleyebiliriz. Finansma-
nı mağazadan sağladığı için bankacılık sektörüne temas etmediğini düşünüyor, kendini mağazadan finans-
man sağlıyor gibi hissediyor.

ADEM DUMAN:
Mehmet Bey size döneceğim müsaadenizle. Sektörün öncü firması İş Leasing’in genel müdürüsünüz. Aynı 
soruyu size sorsam, leasing sektörü temel rakamları, büyüklükleri nelerdir ve özellikle ekonomiye ne tür 
katkılar veriyoruz? 

MEHMET KARAKILIÇ:
Leasing, fabrika, makine, ofis, iş ve inşaat makineleri, kara, deniz, hava taşıtları gibi malların edinilmesinde 
kullanılan orta ve uzun vadeli bir yatırım kredisidir. Banka kredisinden temel farkı, işleme kodu olan malın 
mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde olması. Bunun iki türünden biri finansal kiralama. Burada mül-
kiyet devri sonunda kredi ödendikten sonra müşteriye devrediliyor. Diğeri ise operasyonel kiralama, bu 
yöntemde mülkiyet vade sonunda da finansal kiralama şirketinde kalıyor. Otomobil leasingi, operasyonel 
kiralamada yaygın olarak kullanılıyor. KDV avantajından yararlanılması, vade esnekliği sağlaması, orta uzun 
vadeli kullanılabilmesi, özellikle de satın alma noktasında uzmanlaşmış bir kadroyla hizmet verebilmesi 
leasing yönetimin yatırımcı tarafından tercih edilmesini sağlıyor. İşletme sermayesini kendi ihtiyaçları için 
kullanıp, yatırım ihtiyacını da leasing yoluyla sağlayan firmalar önemli avantajlar elde edebiliyorlar. Dünyada 
leasing yönetimin en çok kullanıldığı bölgeler Avrupa ve Amerika. 2017 yılı itibarıyla, Avrupa’da leasing yeni 
iş hacmi önceki yıla göre %9 artarak yaklaşık 384 milyar avro’ya ulaşmıştır. ABD’de bu rakam 248 milyar 
avro. Japonya ve Kanada da yine leasing yöntemi yaygın olarak kullanılıyor. Avrupa’da leasing yönteminin 
sektörel dağılımına baktığımızda, %52 otomobil leasingi %18’i ticari araç leasingi, %26’sı makine ekipman, 
%4’ü de gayrimenkul olduğunu görüyoruz. Avrupa’nın toplam leasing alacak bakiyesi ise 802 milyar avro. 
Ülke bazında baktığımızda 102 milyar avro ile İngiltere’nin ilk sırada yer aldığını Almanya ve Fransa’nın 
onu izlediğini görüyoruz. Penetrasyon oranları da yaklaşık yüzde 18-20 arasında değişiyor. Türkiye için bu 
rakama baktığımızda 2017 sonu itibarıyla bu rakamın 11,5 milyar avro olduğunu görüyoruz. Yeni leasing 
iş hacmi ise 5,2 milyar avro düzeyinde. Leasing sektöründeki 24 şirketin, 140 şubesi var ve 1438 çalışanı 
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içeriyor. Bu çalışanların üçte ikisi genel müdürlük kadrolarındaki uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor.  Ça-
lışanlarımız, özellikle ithalat mevzuatı, satın alma mevzuatı konusunda son derece donanımlı. Sektörün 
kârlılığı esasen çok yüksek değil, bankacılığın bir miktar altında. Aktif kârlılığı yüzde 2,2 düzeyinde, NPL 
yüzde 5,3 seviyesinde. NPL’de geçen yıla göre küçük bir düşüş görüyoruz, bu düşüşün temel nedeni kur-
daki artış nedeniyle döviz ağırlıklı paydanın değişmiş olması diyebiliriz. Yeni işlem hacmimizdeki artış, 2014 
yılında çıkarmış olduğumuz sat geri kirala ürününden kaynaklanıyor. 2017 yılında 6,2 milyara ulaşan yeni iş 
hacmimiz son üç yıldır aşağı yukarı bu seviyelerde devam ediyor. 2018 yılının ilk yarısı, özellikle de ilk çeyrek 
oldukça iyiydi fakat, Haziran ve Temmuz ayından sonra bizim de hacmimiz önemli ölçüde daraldı. Yaşan-
makta olan krizin etkisini birebir yatırımın yapıldığı bir sektör olarak yakından hissediyoruz. 2015’ten 
sonra sektörün müşteri hacminde önemli ölçüde artış görüyoruz. 58 bin civarında müşterinin bulunduğu 
sektörde, yılda 24 bin sözleşme üretiliyor. Bu sözleşmelerin her biri Finansal Kurumlar Birliği tarafından 
tescil ediliyor. Penetrasyon oranlarına baktığımızda, 2015’te 4,71’ken, 2017’de 5,47’ye geldi. Avrupa için 
rakamları verdiğimde %18-20’leri görmüştünüz. Bulunduğumuz seviyeler Türkiye için potansiyelin çok 
yüksek olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektöründeki kredileri kıyasladığınızda, toplam bankacılık sektörü 
kredilerinin %2,5’leri seviyesinde olduğunu görüyoruz. Son 3-4 yıldır da aşağı yukarı aynı seviyede devam 
ediyor. 2017 ve 2018’de Konya, Maraş, Adana illerinde FKB ile birlikte sektörü tanıtmaya yönelik olarak 
toplantılar yapıyoruz. Leasingi bütün Anadolu’ya tanıtarak buradaki müşteri sayımızı artırmayı amaçlıyoruz. 
Sektördeki aktif kompozisyonuna baktığımızda, leasing alacaklarının %76’sının döviz olduğunu görüyoruz. 
Bunun da ağırlığı yüzde 58 ile avroda. Türk Lirası yüzde 24 seviyesinde. 2014 yılında özellikle gayrimenkul 
sat geri kirala ürünü çıktığında, gayrimenkul tarafının ön planda olduğunu görüyorduk. Son üç yıldır orada 
gerileme görüyoruz. En çok finanse ettiğimiz ürünlerden biri de iş makineler.  En çok finanse ettiğimiz sek-
törler, tekstil, sağlık sektörleri. Leasing özellikle yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler için çok uygun bir kredi 
şekli. Bu ürünün Türkiye’de daha da potansiyeli olduğunu düşünüyoruz, amacımız Finansal Kurumlar 
Birliğiyle birlikte rakamı yükseltmek. Esasen bir krize yakalanmasaydık, uzun vadeli hedefimiz 10 milyar 
dolar gibi bir seviyeye ulaşmaktı. Maalesef 6 milyar dolar seviyelerinde kaldık. Bu sene de krizin etkisiyle 
bir miktar hacimlerimiz daralıyor.

ADEM DUMAN:
Peki Mehmet Bey, bir soru sorsam size; leasing deyince aklımıza tabi büyük projeler geliyor, yatırım, ekip-
manlar, fabrikalar falan ama böyle mi? Daha düşük işlem tutarı olan işlemler de yapıyor musunuz Türki-
ye’de?

MEHMET KARAKILIÇ:
Yapıyoruz, tabi özellikle Anadolu’da çok çıkıyor. Küçük proje üreten müşterilere de CNC tezgâhından tutun 
da bir diş doktorunun makinelerinin alımına kadar aşağı yukarı çok geniş bir yelpazede ürün sunabiliyoruz. 
Bir tekne alımından fabrika kurmaya kadar, enerji yenilenebilir enerji sektörüne kadar çok geniş bir yelpa-
zede leasing yapılabiliyor, yapıyoruz.

ADEM DUMAN:
Leasing sektörü, Türkiye’de şiddetle ihtiyaç duyulan bir alan olan yatırım finansmanı alanında faal. Bildiği-
miz gibi yatırımlar da gayrisafi milli hasılayı doğrudan büyüten bir faktör çünkü verimliliğini artırıyor. Ve bunu 
daha çok da KOBİ’lere uzun vadeli kaynak yaratarak sağlıyorsunuz. Dolayısıyla KOBİ’ler gibi finansmana 
erişimi daha zor olan ve ekonomiyi doğrudan büyüten bir alana katkı sağladığını düşünüyorum. Alper Bey 
size döneceğim. Faktöring sektörü ne tür fonksiyonlar icra ediyor, ne tür finansmanlar yapıyor, hangi sek-
törlere kredi veriyor? Ve aynı soruyu size de soracağım, ekonomiye biz nasıl katkıda bulunuyoruz? Şimdi 
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finansman tarafını gördük, bankaya erişim olmayan bireylere kerdi sağlama gibi fonksiyonları var, leasing 
sektörü en bilinen sektör belki bu segment arasında çünkü yatırım finansmanı yapıyor, gayrisafi milli hası-
layı doğrudan büyütüyor, projelerin çoğu belki ihracata destek veriyor. Faktöring nispeten daha az bilinen bir 
alan, orada sözü size versem.

ALPER TUNGA EMECAN:
Faktoring, Mezopotamya’da milattan önce 4000’li yıllarda başlamış bir meslek ve dünyanın en eski 
mesleği konumunda. Faktoring, Türkiye’de ilk kez faaliyetine 1980 yılında bankaların altında başlamış, 
daha sonra şirketleşme üzerinden devam etmiştir. Sektörümüz 2006 yılında BDDK denetimine girmiş, 
2012 senesinde ise 6361 sayılı kanunla üç faaliyet bir araya gelerek Finansal Kurumlar Birliği çatısı 
altında örgütlenmiş olduk. Faktoring denince hemen herkesin aklına çek geliyor. Çeki veriyorum, pa-
ramı alıyorum. Milattan önce 4000 yılında başlayan bir meslek, herhalde milattan önce 4000 yılında 
çek olmadığına göre dünyada, hayatta, çekle yapılan bir şey değil demek ki. Öncelikle faktöring olması 
için ortada bir alacağın olması lazım. O alacağın, güncel kanunlarımızla göre de bir faturayla ya da 
fatura benzeri bir belgeyle tamamlanmış olması lazım. Bu da yetmiyor, o işin ticari bir iş olması la-
zım. Son derece regüle olan bu iş kolunun kuralları oyun alanı gayet iyi tanımlanmış durumda. Aslında 
yine fonlamanın dışında yine herkes ilk aklına gelen fonlama oluyor çekle birlikte, çek bir ödeme aracı, 
fonlamadan ziyade birincil görevi aslına bakarsanız tahsilat. İkinci görevi garanti imkânı sağlanması, 
üçüncü fonksiyonu finansman tarafı. Ülkemizdeki genel uygulamaya baktığınız zaman, bizim çok hızlı 
bir şekilde karar almamız gerekiyor. Sektörün toplam büyüklüğünün 40-45 milyar olduğun söyleye-
bilirim. Yine belki çok şaşıracaksınız ama bu 40-45 milyarın yarısını bu ülkenin en büyük şirketleri ve 
ihracat tarafı oluşturuyor. Geriye kalan yarısını da KOBİ’ler oluşturuyor. Ortalama vade leasing sek-
töründe 4 yıl iken, finansmandan 2 yıl civarında, faktöring sektöründe ise 90-120 gün aralığında bir 
ortalama vadeden bahsedebilirim. Yılda 500.000 KOBİ ile bir şekilde temas ediyoruz. Çünkü ulaştığı-
mız kitle anlamında baktığımız zaman 110-120 bin sayısı hep üçle, dörtle çarpmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu işlemlerin son derece yaygın bir kitlesi olduğunu söyleyebilirim. Faktoring her sektörde 
varlık gösteriyor. 

Ortada bir ticari alacak olması durumunda, faktoring işlemi yapılabiliyor. Bu tutar da 5 bin lira ile 500 
milyon lira arasında değişiyor, böylesine geniş bir yelpazede devam ediyor. Bu işlem firmalar için alter-
natif bir kaynak imkânı ve nakit akışını sağlamak için önemli bir enstrüman. Aynı zamanda da tahsilat 
işlemi devredildiği için zamandan da tasarruf edilmiş oluyor. Alacakların daha uzman bir yönetime 
devredilmesiyle, yeni pazarlara girebilmek mümkün oluyor. Ayrıca şirketlerin yurtdışı işlemlerde iş 
yapılan müşteri hakkında daha iyi istihbarat sahibi olması mümkün oluyor. Yurtdışı faktoring şirketler, 
muhabir aracılığıyla ülkesinde ihracat yapan müşterinin gönderdiği malın bedelinin eksiksiz olarak 
geri gelmesini sağlayan önemli bir yapıya sahip. Türkiye’de faktoring hacminin toplam banka kredileri 
arasındaki payının %1-1.5 civarında olduğunu söyleyebilirim. İhracatın payı ise dünya ile benzer olarak 
%20 civarında.

60’a yakın şirketten oluşan faktoring şirketleri olarak 6 milyar liralık bir sermayeye sahibiz. 5 bin kişi, 
400 şube ile faaliyet gösteriyoruz. Aktif büyüklüğümüz 45,2 milyar TL civarında. Kullandığımız kaldıraç 
oranı 7 civarında, eğer finansman bulabilirsek sermayemizin 33 katına kadar kaynak kullandırabiliriz. 
Faktoring işlemlerinin milli gelirden aldığı pay, Türkiye’de %4,9 civarında. Dünyada ise %3,9 sevi-
yelerinde. Avrupa ülkeleriyle kıyaslarsak, İngiltere’de 14,8, Fransa’da 13,5, İspanya 13,4, İtalya 14,2, 
Hollanda 12, yani gidecek çok yolumuz var. 
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ADEM DUMAN:
Dolayısıyla faktöring sektörü çek finansmanı yapan bir sektör değil, bunu net görmüş oluyoruz. Üç temel 
fonksiyonu var dedi Alper Bey. Tahsilat garanti ve finansman. Aslında üç alanda faaliyet gösteriyor ve katkı 
sunuyor ekonomiye. Bir de şöyle bir şey söylediniz; ihracat faktöringi, bu konuda Türkiye lider dünyada. Bir 
iki şey söylemek ister misiniz bu konuda?

ALPER TUNGA EMECAN:
FCI (Factors Chain International) denilen uluslararası organizasyon yapısı içerisinde Türkiye de temsil edi-
liyor. 12-13 şirketimiz buraya üye. İşin güzel tarafı, bu 80 ülkenin oluşturduğu organizasyon yapısı içerisinde 
bir Türk buna başkanlık ediyor. Kendisi şu anda aramızda yok, yine bir FCI toplantısı nedeniyle Amerika’da. 
Bu da çok gurur verici bir şey. Bu ikinci temsil ülkemizi başkan olarak. Çok şaşırdım, ihracat faktöringinde 
birinci Türkiye, ikinci Türkiye, üçüncü Türkiye ve yıllardır bu böyle süregeliyor. Herhalde başka bir sektör 
yoktur ki başka bir iş kolu yoktur ki ülkemiz böylesine önemli düzeyde temsil olsun hem de hep birinci, 
ikinci, üçüncü sırada da bir Türk şirketi olsun. 

ADEM DUMAN:
Teşekkürler ilk tur için. İyi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. İkinci turda biraz biz finansal kurumlar ola-
rak nasıl kaynak yaratıyoruz, finansmanı nasıl sağlıyoruz, sermaye piyasası ürünlerini kullanabiliyor muyuz, 
ne çapta kullanıyoruz, adetler hacimler neler, buna değinelim isterseniz. Ben ilk sözü Mehmet Bey’e ver-
mek isterim yine, uygun görürseniz Mehmet Bey. Leasing sektörü, Türkiye’de finansmanı nasıl sağlıyor, 
kendi finansmanını nasıl sağlıyor, hangi kaynaklardan istifade edebiliyor? Sermaye piyasası ürünlerini ne 
kadar kullanabiliyor, sizden dinleyebilir miyiz?

MEHMET KARAKILIÇ:
Leasing sektörü olarak temel fonlama kaynağımızın yurtiçi ve yurtdışı banka kredileri olduğunu söyleyebi-
lirim. Bu kredilerin doğası gereği orta ve uzun vadeli olması gerekiyor, şu anda bu finansmanı sağlamakta 
zorlanıyoruz. İş Leasing olarak Mart ayında 80 milyon dolarlık iki yıl vadeli bir kredi almıştık. Bono ve tahvil 
ihraçları, sermaye piyasaları açısından önemli diye düşünüyorum. Uluslararası finansal kuruluşlar ve kal-
kınma bankalarından temin edilen fonlarımız, bunlar IFC, EBRD, İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşlar. 
İhracat Destek Ajansı dediğimiz kuruluşlardan temin ettiğimiz kaynaklar, İslami finansman, murabaha tarzı 
işlemler, Eximbank kaynaklı işlemler, bu Dünya Bankası kaynağını esasen bize kullandırıyor sınırlı oranda. 
Bir de Takas Bank para piyasasından yararlanıyoruz. 2018 Haziran itibarıyla leasing sektörünün tahvil ve 
bono ihraçlarına baktığımızda 7,2 milyar TL tutarında olduğunu görüyoruz. Bu ihraçların çok küçük bir kıs-
mı kira sertifikası, 7,2 milyar TL’si ise tahvil ve bono ihracından kaynaklanıyor. Tahvil ve bono ihraçları ön-
ceki yıllarda daha uzun vadeli yapılırken, son dönemde maalesef biraz daha kısa vadeye yığılmaya başladı.

ADEM DUMAN:
Aynı soruyu Alper Bey size sorsam, siz kendinizi nasıl fonluyorsunuz sektör olarak?

ALPER TUNGA EMECAN:
Faktoring şirketleri olarak bizlerin de kaynakları çok farklı değil. Bankacılık sistemi aracılığıyla temin et-
tiğimiz finansman oranı %70-80 civarında. Fon kaynaklarımızın çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Faktoring 
şirketleri yüksek faizlerle kredi kullandırıyor diye bir genel kanaat var. Şu anda mevduat faiz oranı %25 
civarında, dolayısıyla her yıl %25 kazanmalıyız ki işlerimize devam edebilelim. Bu sektöre ilk olarak baş-
ladığım 3,5 sene önce, yurtdışı finansman olanaklarının çok cazip olduğunu gördüğümde bunu çok şa-
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şırtıcı buldum. İhracat kredilerini %1,5-2 yıllık fiyatlarla kullandırabiliyorum. Çünkü, yurtdışındaki diğer 
faktoring şirketlerinden binde 8 ile %1,5 arasında değişen fiyatlarla kaynak bulabiliyorum. Ama yurtiçinde 
bunu bulamıyorum. Bunu bulamadığım gibi, çifte vergilerle, mesela BSMV’yi banka piyasadan kredi alırken 
ödemezken, faktoring sektöründe ödemek durumunda kalıyorum. Yurtdışından kredi temin edildiğinde, 
KKDF ödüyorum. Ne kadar uygun maliyetli olarak kaynağa erişebilirsek, bizler de o kadar uygun fiyatlı iş 
yapabiliriz. Bir diğer finansman kaynağımız ise, tabii ki sermaye piyasası araçları. Takasbank ve Eximbank 
çok önemli paydaşlarımız. Eximbank’la da şimdi ihracat tarafında müşterimize son derece uygun fiyatlarla 
işlem yapabiliyoruz. 

ADEM DUMAN:
Daha çok özel sektör tahvili ve banka kredileri gibi görünüyor. Pınar Hanıma soralım, durum benzer mi, 
biraz daha farklı mıdır, finansman firmaları tarafında?

Y. PINAR KİTAPÇI:
Tüketici finansman şirketleri olarak kaynak teminindeki dağılımımız %92 ile banka kredisi ve %8 ile serma-
ye piyasası enstrümanları olmak üzeredir. Bankaların yetişmek zorunda olduğu çok sayıda sektör olduğu 
için bizim sektörümüzün gelişimi önünde engel teşkil ediyor. Bu nedenle kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz 
gerekiyor. %8 olan payın büyümesini istiyoruz. %8’lik kısımdaki temel enstrümanın tahvil ihraçları olduğu-
nu görüyoruz. Bu ihraçların 2 milyar TL’lik kısmını tahvil ihraçları, 150 milyon TL’lik kısmını bono ihraç-
ları ve 800 milyon TL’lik kısmını ise şu ana kadar iki şirketimiz tarafından yapılan varlığa dayalı menkul 
kıymet ihraçları oluşturuyor. Tüketici finansman kuruluşlarının kurulduğu 1990’ların sonunda şirketler 
varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ediyordu. 15-20 yıldır böyle bir ihraç yapmıyorduk. Bu enstrümanın ye-
niden gelişmesinin çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum.

ADEM DUMAN:
Size katılıyorum. Sektör olarak daha fazla VDMK ihracına ihtiyacımız var. Metin Bey size döneceğim mü-
saadenizle. Sorularımızın çoğunun cevabı da sizde diye düşünüyoruz aslında. Dünyada banka dışı finansal 
kurumlar kendilerini nasıl fonluyorlar, ne tür enstrümanlar var? 

TEVFİK METİN AYIŞIK:
Panelde konuşulduğu üzere de, Bankacılık Türkiye finans kesiminin zaten çok büyük ağırlığını kapsıyor, bu 
da zaten temel sorun. Hem vade uyumsuzluğu sorunu, hem de kredi temin etmenin maliyetinin yükselmesi 
dolayısıyla, bankacılık sektörü ağırlıklı yapının sürdürülebilir durumda olmadığını düşünüyorum. Sermaye 
piyasalarının mutlaka ağırlık kazanması gereken bir dönemdeyiz. Son 5-6 yıla baktığımız zaman, kredi-
lerin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı arttığını, sermaye piyasası payının da düştüğünü görüyoruz. Di-
ğer yandan, yerli yatırımcıların finansal varlıklarının %85’ini mevduatın oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle 
borçlanma araçları tarafına baktığımızda, bu tabloda VDMK gözükmüyor. Dolayısıyla bunlar ana başlangıç 
olarak bahsetmek istediklerim. Banka dışı finansal kuruluşların sermaye piyasasından nasıl faydalandı-
ğına baktığımızda, birincisinin faiz senetleri arzı yoluyla olduğunu görüyoruz. İkincisi borçlanma araçları 
ihracı, üçüncüsü ise türev piyasalardan hedge etmek amacıyla da pozisyon olarak da SWAP, opsiyonlarla 
sermaye piyasasından faydalanabiliyor kurumlar. Banka dışı finansal kurumların ne kadarının halka açık 
olduğuna baktığımda, sadece 7 şirketin halka açık olduğunu görüyorum. 2014 yılında halka açılan bir şirke-
tin dışında, neredeyse tamamı 2000 yılından önce halka açılmış. Dolayısıyla halka açılmak konusunda çok 
ilgili oldukları söylenemez. Zaten toplam içindeki payı da binde 3,5 bu şirketlerin. Diğer taraftan özel sektör 
borçlanma araçları piyasası evet büyüyor, şu anda yine tatminkâr olmasa da son 5 yılda 9 katına kadar 
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yükselmiş durumda. Yine banka dışı finansal kurumların bu borçlanma araçları içindeki payına baktığım 
zaman şöyle bir gelişme var; yine 2013’ten itibaren öncelikle bir artış trendi var, yüzde 7’lerden 31’e kadar 
çıkan. Fakat daha sonrasında da bankaların tekrar burada hakimiyeti aldığı bir dönem görüyoruz ve son iki 
yılda da yüzde 28 ve yüzde 26 olarak gerilediğini görüyoruz, özellikle bu yıl gerileme çok bariz bir şekilde.

ADEM DUMAN:
Peki Metin Bey bir soru sorsam, çok bölmek istemiyorum ama bankalar bu pazara kısa vadeli ÖST pazarına 
neden döndüler bu sene?

TEVFİK METİN AYIŞIK:
Kredi mevduat oranına baktığımızda son dönemde %140’lara varan bir oranla karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu nedenle bankaların kaynak bulmak üzere sermaye piyasalarına yöneldiğini görüyoruz. Faizlerin 
artışıyla birlikte, bankaların ihraçlarında ortalama vadeler 2 aya kadar düştü. Son dönemde 3 ayın 
geçeni göremedim. Son bir haftada vadeler tekrar artmaya başladı. Bu sene banka dışı finansal ku-
rumların özel sektör tahvil piyasası aracılığıyla 29 milyar TL tutarında kaynak sağladı. Yüzde 20’lik 
pay olduğunu zaten bahsetmiştim. 2010 yılından bu yana bakıldığında banka dışı finansal kurumla-
rın özel sektör borçlanma araçları piyasasının %16’sını oluşturduğunu söyleyebilirim. Özel sektör 
borçlanma araçlarının alıcı tarafının kim olduğuna baktığımızda, %41’ini fonların %30’unu kurum-
sal yatırımcıların %29’unu ise çoğunluğunu nitelikli yatırımcıların oluşturduğu bireylerin oluşturduğu 
görülüyor.  Daha önce özel sektör borçlanma araçları, çoğunlukla halka arz şeklinde yapılır ve çok 
sayıda yatırımcı bonolara temas edebilirdi. Nitelikli yatırımcılar satış yönteminin yanında, halka arza 
da başvurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok kısaca da özel sektör tahvillerinin maliyetleri kısmına 
değineceğim. Merkez Bankası tarafından derlenen verilere, 2011’den itibaren bakıldığında sermaye 
piyasalarından kaynak temin etmenin daha uygun maliyetli olduğunu görüyoruz. Bu yıla baktığımız-
da, kredi faiz oranları %35 civarındayken özel sektör borçlanma araçlarının faiz oranı %28 civarında. 
Dolayısıyla 7 puanlık bir fark var. Tahvil ihraç edilmesi durumundaki diğer maliyetler ise; aracılık ko-
misyonları ve SPK, Borsa ve MKK’ya ödenen rakamların oluşturduğu görülüyor. Aracılık komisyonla-
rının binde 5 aracılık dışı komisyonların binde 1 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla %27 ile tahvil 
ihracı yapılması durumunda, tüm maliyetler dahil olarak toplamın %29,40’e geldiğini görüyoruz. Yine 
de daha uygun kaynak temin edildiğini ifade edebiliriz. Aracı kuruluşlar olarak bizler neler yapıyoruz?

Bütün bu sürecin içinde biz baştan sona hem danışmanlığı, daha sonrasında SPK ve borsa tarafında 
ve MKK tarafındaki sürecin takibi, satışı, takası ve en son olarak da daha sonra ana para ödemeleriyle 
kupon ödemelerini kurumlar olarak gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında 9 şirketin halka arzı gerçekleşti 
ve 5,4 milyar TL tutarında kaynak aktarıldı. Daha sonrasında ise bedelli sermaye artırımları ve ikinci 
halka arzlarla 14 milyar TL tutarında kaynak sağlandı. Özel sektör borçlanma araçları piyasasında da 
bu yıl 129 milyar TL tutarında kaynak sağlanmış durumda. Özel sektör borçlanma araçlarında mevcut 
durumda stok miktarı da 80 milyar TL civarında.

ADEM DUMAN:
Şimdi şöyle bir resimle karşı karşıyayız. Banka dışı finansal kurumlar olarak, kendi finansman kar-
mamıza baktığımız zaman, bankalara çok bağımlı durumdayız.  Alternatifler neler, halka arz, borsa, 
birincil arz, ikincil arz daha az oluyor. Banka dışı finansal kurumlar olarak borsadan çok fazla istifade 
etmediğimizi düşünüyorum. Gelişen pazarlarla mukayese ettiğimiz zaman neredeyiz diye dün kısa-
ca baktım. Bizdeki toplam özel sektör borcunu, toplam tahvil stokuna böldüğüm zaman çıkan rasyo, 
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gelişen pazarların dörtte biri. Özel sektör tahvil stokunun milli gelirdeki payına baktığımızda 12’de 1 
gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Banka dışı finansal kurumların Türkiye’de ihraç edilmiş olan özel sek-
tör borçlanma araçlarındaki payı da düşüyor. Bunun tam tersi olması gerekirdi diye düşünüyorum. 
Bize benzeyen Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Güney Afrika’ya baktığımızda son 20 yılda 
sistematik olarak bu payın yukarı gittiğini görüyoruz. Türkiye’de ise son dönemde gelişme gösterdi, 
ancak son yılda geri çekilme yaşandı. Faizlerde son aylarda yaşanan düşüşün de kalıcı olmasını, özel 
sektör borçlanma araçları piyasasının gelişmesini, finansman karmamızda bankalara bağımlı olan 
yapımızın bir miktar değişmesini diliyoruz. Son turda Pınar Hanıma söz vermek istiyorum. Koç Finans, 
finansman sektörünün, aslında tüm piyasada yoğun tahvil ihracı yapan bir şirket, çok da başarılı ihraç-
lar yapar, oranları gayet iyidir, talep her zaman bulur. Biz şu ana kadar aslında hep arz tarafını konuştuk. 
Nasıl piyasaya yeni işlemler olur, dünyada ne var vs. ama talep tarafını konuşmadık. Bir de talep tarafı 
var bu işlemlerin. Yatırımcıyı bu piyasaya, özel sektör tahvili, VDMK vs. çekmek için neler yapabiliriz?

Y. PINAR KİTAPÇI:
Teknik ve yapısal iyileştirmeler yapılabilir. Otoritenin yatırımcılar için güven sorununu çözmesi gereki-
yor. Biraz önce bahsedildiği üzere, tahvil ihracında halka arz da yapabiliriz. Ancak, son dönemde talep 
bulamıyoruz bu yüzden nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapıyoruz. İcra iflas hukukumuzda tahvil 
ve finansman bonolarının diğer alacaklılara göre bir öncelik sağlanması gerektiğini düşünüyorum. 
Burada bir öncelik sağlanmasının yatırımcı güvenine katkısı olabilir. Şirketler özkaynaklarının 3 katı-
na kadar ihraç yapabiliyor. SPK bu konuda değişikliğe gitmeden önce, kredi notu belirli bir seviyenin 
üstünde olan ihraççılar bunu ikiye katlama hakkına sahipti. Bankalar ve diğer şirketler olarak iki ka-
tegori oluşturuldu. Bizim istediğimiz kategori ise BDDK denetimindeki şirketler ve diğer olmak üze-
re. BDDK’ya sürekli raporlama yaptığımız için, güvenli enstrüman sunma anlamında daha avantajlı 
olduğumuzu düşünüyorum. Yatırımcı için organize bir ikincil piyasa gerektiğini düşünüyorum. Varlık 
teminatlı menkul kıymetlerin geleceğini de yüksek görüyoruz. Çünkü bir şirkete borç vermekle, şir-
ketin teminatlı aktifine borç vermek arasında fark var. Ancak, varlık teminatlı menkul kıymetlerin de 
borçlanma limitine dahil olduğunu görüyoruz. Önceden yine ayrı bir portföy büyüklüğümüzle ilgili bir 
yüzde vardı sadece, şimdi maalesef öz kaynak kısıdının içine bu da girdi. Geçici bir süre için de olsa, 
mevduat stopajı borçlanma araçları stopajının altına geldi. Finansman şirketleri mevduat toplamasa 
da zorunlu karşılık ödemek zorunda kalıyor. Bu yükümlülük geçmişte cari açığı kontrol önlemleri kap-
samında getirilmişti. 

ADEM DUMAN:
Beş tane husus not aldım ben kendi adıma. Güven, yasal düzenlemeler, ikincil piyasanın oluşması, 
varlığa dayalı işlemler ve vergisel düzenlemeler. Varlığa dayalı işlemler konusunda yeni bir kurum ku-
ruluyor, belki o konuda Metin Bey bize çok kısa bilgi verecek.

Y. PINAR KİTAPÇI:
Evet. Şu an hareket var çok mutluyuz, ipoteğe dayalı menkul kıymet belki imkânını açacak bir gelişme 
olabilir ileride.

Y. PINAR KİTAPÇI:
Çünkü 12 yıl, 10 yıl, 8-9 yıl vadeleri bankalardan kredi alarak veya vatandaştan, yani halktan o 5 yıl, 10 
yıl vadeli para toplayarak yapmanız çok çok zor. Bu tarz kuruluşlar eminim kolaylaştıracak orayı da, biz 
de belki de konut finansmanına destek olabiliriz o zaman.
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ADEM DUMAN:
Mehmet Bey size döneceği. Siz leasing sektörü olarak finansmana erişimde, kaynak yaratmada hangi so-
runlarla karşılaşıyorsunuz ve neler yapılabilir, düzenleme, önleyici, bu sektörün önünü açıcı olarak?

MEHMET KARAKILIÇ:
Leasing sektörü olarak %75 civarında bir yabancı para ağırlığımız var. Dolayısıyla da yurtdışı kaynak bizim 
için olmazsa olmazlardan. Fakat özellikle Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılır seviyeden indirilmesi 
sonrasında, yapılmış olan bu indirim doğrudan bize yansıdı. Kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviye-
ye yükseltmek ve korumak üzere çalışmalıyız. Çünkü Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke dolayısıyla dış 
kaynağa her dönemde ihtiyaç duyacağız. Burada kastım kısa vadeli kaynak değil, uzun vadeli finansman 
alanında. Özellikle son dönemde yaşadığımız krizin de etkisiyle, mevduata sağlanan stopaj indirimi, bono ve 
tahviller açısından bir dışlama etkisi yarattı. Bir diğer taraftan vadelerimiz oldukça kısaldı. Krizin etkisinin 
finansal piyasalarda en yakından hissedildiği dönemde 2 ay vadede ancak borçlanabildik. Ama bugün-
lerde biraz kıpırdanma var, 4 ayı denedik, hatta bugün de ihracımız var, sanıyorum alabileceğiz gibi. Bir diğer 
sorunumuz şu; biz yurtdışından uzun vadeli kaynak bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Oysa bankaların ter-
sine biz 1 ile 3 yıl vadeli işlemlerde, 3 yıla kadar olan vadeli işlemlerde kaynak kullanımını destekleme fonu 
ödemek zorunda kalıyoruz, anapara üzerinden üstelik bu. Mesela bir yılda yüzde 3’tür, 3 yıla varıncaya kadar 
kredi maliyetlerini yüzde 3’e kadar artırabilen bir maliyet.  Benzer şekilde BSMV’de de yurtiçinden kredi 
kullandığımızda yine BSMV ödüyoruz. Metin beyin gösterdiği üzere, halka açık olan az sayıda şirket var. 
Halka açılmamız için halka açılmanın bir cazibesi olması gerekiyor. Baktığınızda Pınar Hanımın bahsettiği 
özkaynakların üç kat ihraç limiti halka arz edilmiş şirketlerde beş katına kadar uygulanıyor. Açıkçası ben 
bunun dışında bize cazibe yaratacak bir şey göremedim, mevzuatta. Bir diğer husus, Eximbank kaynağından 
da yararlanıyoruz biz ama bankalar kadar rahat olamıyoruz orada, bir Dünya Bankası kaynağı küçük bir 
miktarda Eximbank kaynağı olarak bize sunuldu.

ADEM DUMAN:
Metin Beye döneceğim, çok sorun var tabi, finansman karması biraz problemli dedik, vadeler kısalıyor de-
dik, maliyetler artıyor dedik. Bu bağlamda ipotek finansman kurumu bir açılım yaratabilir mi, yeni sermaye 
piyasası işlemlerini piyasaya getirebilir mi? Tabi tebliğ çok yeni, cumartesi çıktı bir tebliğ diye hatırlıyorum. 
Hangi tür ürünleri piyasaya getirebilir, hangi tür alacaklar, işlemler, İFK finansmanlarına konu olabilir, sizden 
dinleyebilir miyiz kısaca?

TEVFİK METİN AYIŞIK:
İlk olarak geliştirilmesi gereken konulardan bahsetmek istiyorum. Yurtiçi kolektif yatırımcıların gayrisafi 
yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 5’i geçememiş. Yine yatırımcıları biraz önce de söylemiştim, yüzde 85 mev-
duatta.  Borçlanma araçları tarafında yatırımcı hakları konusunda düzenleme yapılması gerekiyor. Yatırımcı-
lar için halka arzların cazip hale getirilmesi gerekiyor, ikinci el piyasanın canlandırılması, katılım finansman 
araçlarında yine farkındalık yaratılması ve İFK kurumu. Borçlanma araçlarında temerrüt halinde şu anda 
icra iflas kanunundaki rolünün tam olarak belli olması lazım. MKK’daki kayıtlara göre bunun borç sa-
yılması gerekiyor. Teminatlı tahvil ihracına ilişkin düzenleme yapılmalı, burada da hem süre ve koşullar 
hakkında belirsizlikler olduğunu görüyoruz. Şirketlerin yabancı para gelirleri gibi çeşitli kısıtlara bağlı ola-
rak, yabancı para cinsinden ihraçların yurtiçinde satışına da izin verilebilir. İpotek Finansman Kuruluşu ku-
rulması için adım atılmalı. ABD’de menkul kıymetleştirmenin piyasa büyüklüğü 8,2 trilyon dolar civarında, 
milli gelirin %55’i gibi bir paya sahip. Buradaki örnek kuruluşların ikisi de devlet tarafından kuruluyor. Dola-
yısıyla arkalarında devlet olmasının verdiği bir güven var. Bu şirketlerin amacı konut finansmanını özendir-
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mek olarak karşımıza çıkıyor. Bu kuruluşlar kredileri kaynak kuruluşlardan alarak fon ihtiyacı duyanlara 
kaynak sağlıyorlar. İpotek finansman kuruluşları için Türkiye’de şu anda tebliğ var fakat henüz bir adım 
atılmamış durumda.  Bu bize ne getirecek; birincisi şirketler, yani kaynak kuruluş dediğimiz hem bankalar, 
banka dışı finans kurumları kendi bilançolarındaki alacakları, kredileri dışarı çıkarmış olacaklar. Bu yeni bir 
kaynak imkânı sağlayacak. Bu ihraçlar Türkiye genelinde veya yurtdışında yapılabilecek. Yani sadece bir ku-
rum veya x bankın veya x banka dışı finans kurumunun sattığı menkul kıymet değil, bütün menkul kıymetle-
ri satacağı için de tek bir kurum olarak bunun da getireceği çok büyük faydalar var.  Bütün bunlarla birlikte 
faizlerin düşmesi tabi, çünkü arkasında varlığa dayalı bir menkul kıymet var. Türkiye’de yurtdışı kaynak-
lara ihtiyaç duyuyoruz. İpotek finansman kurumunun da en büyük faydası ki bu şirketin şu andaki önerilen 
birliklerin olması, TOBB ve yurtdışı yine stratejik ortaklıkların da içinde olması, dolayısıyla yurtdışına bizim 
ipotek finansman kurumuyla satış yapmamız gerekiyor. Bu menkul kıymetlerin yurtdışına satımı gerekiyor. 
Borsada baktığımızda, hisse senetlerinin %63’ünün yabancı yatırımcılara ait olduğunu görüyoruz. Ancak 
borçlanma araçları piyasasında hiç yoklar. Dolayısıyla kredi havuzlarını menkul kıymetleştirerek yurtdışına 
satmada avantaj sağlayacak. Şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemeyle birlikte, yurtiçinde yabancı para 
cinsinden menkul kıymet çıkarılamıyor. Dolayısıyla bu tebliğin değişmesinin çok önemli sonuçları olacaktır. 
EBRD, IFC gibi uluslararası finans kuruluşlarının stratejik ortak olarak bulunduğu bir yapının kurulması 
durumunda çok daha büyük bir büyüklüğe ulaşabiliriz.

ADEM DUMAN:
Alper Bey son olarak, birkaç şey söylemek ister misiniz bu konuda?

ALPER TUNGA EMECAN:
İki konuya hemen değinmek istiyorum. Bunlardan birisi Takasbank tarafı. Bu piyasa bizlere çok önemli bir 
fonlama kaynağı sunuyor. Orada da birebir teminat mektubu istenmesi ve bunun son dönemde faiz dahil 
hale getirilmiş olması hem limitlerimizi azaltıyor hem de işlem yapma kabiliyetimizi azaltıyor. Pratikte bir-
takım kolaylıklara gidilmesi gerekiyor. Finansal kuruluşların piyasadan yararlanmak için öncelikle bankaya 
giderek teminat mektubu alması gerekiyor. Doğal olarak da teminat mektupları bankaların sermayelerini 
etkilediği için daha yüksek komisyon almak zorunda kalıyorlar. 

Bankaların bizden elde etmiş olduğu yan bir fayda da yok, bir maaş ödemesi, ithalatı ihracatı, takastan 
çekimiz çıkmıyor. Bankaya ekstra bir faiz ya da komisyon getirisinden öte bir şey de sunamıyoruz. Temi-
nat mektubu verilirken, risk sermaye sınıfı daha düşük gösterilmeli ve bankalar mektubu sunmakta daha 
istekli olmalılar. Takasbank tarafında bizim limitimizin yanında, banka limitiyle de karşı karşıyayız. X 
bankasından bir teminat mektubu götürdüğümüzde, bizim o bankada limitimiz doldu cevabıyla da karşı 
karşıya kalabiliyoruz. Bu pratik uygulama içerisindeki sorunlardan bahsetmek istedim. Bir de biz 2018 yı-
lında VDMK konusunda hakikaten güncel bir konu. Yine tabi mevzuatla alakalı bir şey ama çok güzel bir şey 
yaptık faktöring sektörü olarak; MFKS kapsamında tedarik zinciri finansmanını hayata geçirdik. Buradaki 
oluşacak, önümüzdeki dönemdeki işlemler muhakkak böyle bir konuda bizim yeniden finansman yaratma 
anlamımızda konu olabilir. Bu iki konuyu vurgulamak istedim.
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KÜRŞAT ALPARSLAN:
Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 numaralı panelimizde blockchain şehir efsanesi mi yoksa uygu-
laması var mı konulu tartışmayı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Dört panelist arkadaşımız var, hepsi farklı 
nitelikte blockchain’i kullanan kurumlardan. 

Bildiğiniz gibi bu blok zinciri yapısı, Türkçe kullanalım artık, bitcoin ve kripto paraların alım satımının arka-
sındaki altyapı olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ay bu konuda yayınlanan ilk makalenin yayınlanışının 10. 
Yılı kutlandı. Biliyorsunuz, 10 yıl oldu. Ve bu 10 yıl içinde, başlangıçta blok zincir sadece bitcoin’in altyapısı 
olarak düşünülürken, sonrasında başka kripto paraların da altyapısı haline geldi. Ve sonrasında merkezi ya-
pılara tehdit oluşturacak şekilde farklı alanlarda kullanım olasılığına sahip olması, birçok yapıyı tehdit eder 
hale geldi. Bu nedenle teknolojinin yer aldığı birçok yerde iş yapış biçimlerini, hatta bugüne kadar dünyada 
kurulu olan düzenleri değiştirebilecek bir kavram olarak önümüze çıktı. Acaba gerçekten bu nitelikte bir 
kavram mıdır, yoksa altı dolu olmayan, çok da uygulama şansı bulunmayan, engelleri olan bir yapı mıdır bu 
blok zinciri? Bu konuyu konuşmak ve tartışmak istedik. Bu konudaki katılımcılarımız, bizlere kendi kurum-
larında blok zinciri ile ilgili yaptıkları çalışmaları, bunun uygulamalarını anlatıyor olacaklar. 

Öncelikle Ekrem Beyden başlayalım istiyoruz. Ekrem Bey, Takas İstanbul’un genel müdür yardımcısı ve 
CIO’su. Takasbank bünyesinde de Takas İstanbul bünyesinde de blok zincir belli alanlarda kullanılıyor. Bu 
konuda kendisinden hangi alanlarda, ne şekilde kullanıldığı ile ilgili görüşlerini rica edeceğiz. Ama bunun 
öncesinde blok zinciri altyapısı aslında hangi ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktı; veya hangi ihtiyaçlar blok zin-

PANEL 20: BLOCKCHAIN: ŞEHİR EFSANESİ Mİ
UYGULAMASI VAR MI?
14 Kasım 2018



PANELLER 305

cirinin bu kadar teknoloji dünyası ve iş dünyası tarafından önem verilen bir kelime haline gelmesini sağladı, 
bu konudaki düşüncelerini ve görüşlerini alalım.

EKREM ARIKAN:
Çok teşekkürler. Öncelikle özellikle yemek sonrası böylesine yoğun ilgi gören bu paneldeki tüm dinleyici-
lere teşekkür ediyoruz. Bu ilgiden dolayı, kıymetli Birlik başkanımızın da bu panelde olması, konunun ne 
kadar önemli olduğunu ve ilgi gördüğünü gösteriyor. 

Çok kısa iki cümle ile bir giriş yapayım; blok zinciri malum son yıllarda çok konuşuluyor, bu kadar anla-
şılması zor bir konu olunca, bunu çok kısa süre içerisinde bütün boyutlarıyla ele almak zor. Buna benzer 
durumlarda ben şöyle ufak bir anekdot geçiyorum; uzman bir profesöre üç gün sonra cumhurbaşkanı gibi 
çok değerli, önemli bir isme bir sunum yapması söyleniyor. Kendisi de hayhay tabi yaparım diyor konuyu ilk 
duyunca. “Zaten hep çalıştığımız konular tabii” diyor. Sonra 5 dakikada anlatacaksın diyorlar profesöre. “O 
zaman bana bir hafta, iki hafta süre verin” diyor. Onun için ben de dilim döndüğünce, böylesine önemli bir 
konuyu beşer dakikadan iki turda hızlıca anlatmaya çalışacağım. 

Şu teşekkürü de unutmamak lazım, Takasbank olarak biz gerçekten 2-2,5 yıldır yoğun bir şekilde blok 
zincirle ilgili, merkezi bir kurum olmamız dolayısıyla rolümüz de gereği hassasiyetle ve önemle çalışıyoruz. 
Bu anlamda kıymetli genel müdürümüz Mahmut Bey’den başlamak üzere, uzman yardımcısı seviyesindeki 
arkadaşlarımıza kadar gerçekten bu konuda çok ciddi bir farkındalık ve bilgi birikimi yarattık. Bu anlamda 
ben sözcü gibi anlatıyor olacağım aslında yaptıklarımızı, onlara çok çok teşekkür ediyorum. 

Blok zinciri doğru anlayabilmek için kavramsal olarak nereye oturduğunu ve nasıl bir ihtiyaçtan kay-
naklanarak ortaya çıktığını doğru anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Damıtarak şu şekilde bir ifade 
buldum açıkçası. Dijitalleşmenin, globalleşmenin ve güvenliğin aslında ortaya çıkardığı bir durum. Dünya 
artık küresel bir köy oldu diyoruz, uzun yıllardır. Bir de dijital değişimden bahsediyoruz; her şey dijitalleşiyor. 
Hem küresel bir köy hem de her şeyin dijitalleşmesi sonucu elimizde de kıymetler var, transfer etmemiz 
lazım, ödeme sistemi kurmamız lazım, Tayvan’dan bir şey alacağım, anlık ödeyebilmem lazım ama bir sürü 
bürokrasi var, arada birçok kurum var. Ben bunu nasıl çözerim diye bakıldığı zaman, aslında bu üç kavra-
mın ortaya çıkardığı şey diye düşünüyorum. Bunu nasıl resmedebiliriz? Küresel bir dijital ağ var, noktadan 
noktaya bir şekilde kıymetleri nakledebilmemiz gerekiyor ya da ödeme sistemleri kurularak ödemesini 
gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Ama madem birilerini görmeyeceğiz, bunun güvenli olması lazım, bunu 
şifreleyebilmemiz lazım. Bu da tabii çok karmaşık, kriptografik algoritmalar sayesinde gerçekleşiyor. 
Bu kadar kompleks, kriptografik algoritmalar olunca tabii ki sistemin performansı çok önemli. İşlemin, 
işlem süresinin, uçtan uca gönderilecek veri paketlerinin vs. optimize bir şekilde bir sistem içerisinde 
konumlandırılması gerekiyor. 

Ben menkul kıymetleştirme diye söylüyorum ama esasında klasik anlamında bunu herhangi bir emtianın, 
herhangi bir değerin menkul kıymetleştirilmesi olarak anlamamak lazım, esasında para da kıymet olarak 
nakledilebilir bir şeydir. Ödeme sistemi, para, vs. gibi anlamda da anlamamız gerekiyor. Peki, soru işaret-
leri ne? Böyle bir kavram gelişiyor, internetin ilk ortaya çıkışına benzetiyoruz, gittikçe bir çığ gibi üzerimize 
geliyor, her şeyi dönüştürecek diye düşünüyoruz. Ama bir sürü soru işareti var çözülmesi gereken, bir sürü 
tanım var. Ben UFO diyorum bazen esprili olarak, “unidentified financial object” diye açılımını söyle-
yerek. Sadece finansal da değil, bizim dünyamızda belki böyle söylenebilir ama tanım sorunu var, bir 
kere “emtia” mı denecek? Bir şey sağlamıyor, o yüzden bu tanıma uymuyor. Para mı deniyor? Yine aynı 
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şekilde sağlamadığı birtakım hususlardan dolayı para olamıyor. Finansal ürün mü? Orada da yine daya-
nak varlık olmaması ve arada bir otorite olmaması gibi sorunlardan dolayı geleneksel bakışla uymuyor. 
Ama aslında eksik olan kısmını tamamlarsak bunların hepsidir. 

Dayanak varlık karşılığı olursa, mahremiyetini oluşturabilirsek, “peer-to-peer”, o transferde mahremiyet 
oluşursa o kısmı halletmiş oluruz. Peki mahremiyet oluştu, bu sefer otorite denetleyebilecek mi? Onu da 
kurgulayabilirsek, yeni sadece araya teknik terimleri de katıyor olarak söyleyeceğim. “Master node”, “pri-
vate key”, “master key” falan gibisinden terimler kullanıyoruz. Bir “master node” olup, “master key” de her 
şeyi açabilirse bir maymuncuk gibi, o zaman otorite de mahrem olan o işlemlerin içerisini görebilir duruma 
gelir. O anlamda kayıt kısmı ve şeffaflık kısmını da sağlamış olur diyoruz. Bu çokça kullandığımız bir görsel, 
ben bunu özellikle biraz değiştirerek tekrar kullanmak istedim.

Hep “bitcoin ve kripto paralar buzdağının görünen yüzü” diyorduk. Onun altında görünmeyen birçok kavram 
var. Sevindirici olan şu, bunlar daha doğru anlaşılmaya başlandı. Bitcoin ve kripto paralar bu işi popülerleş-
tirdi, magazinleştirdi ve bilinir kıldı. Artık blok zincirini biraz daha endüstride, finansta daha doğru konum-
landırabilir bir durum ortaya çıkıyor gibi, bu yüzden kimlik yönetimi, kitle fonlaması, kayıt yönetimi gibi 
birtakım konularda artık su yüzüne çıkmaya başlıyor kullanım alanları diye düşünüyoruz. 

Özellikle de doğru anlaşılabilmesi için yine “ilk 100 kripto değer birimi kullanım alanı”yla ilgili benim kendi 
sunumlarımda çok kullandığım bir liste var. Baktığımız zaman, mesela bitcoin birinci sırada “dijital altın” 
diye konumlandırılmış. Etherium, “akıllı sözleşme yönetimi” şeklinde konumlandırılmış. Jipple, “ödeme 
sistemi ağı”. Ben özellikle iki tane aradaki listeden seçerek gösteriyorum ki ne olduğunu daha doğru an-
layabilelim diye. Listede 30. sırada mesela dentacoin diyor, “dişçi yorumları ve diş sigortası”. Böyle bir kıy-
meti menkul hale getirip ICO olarak tanımlamışlar. 78. Sırada “media safe coin”, hiç ismini duymadığımız 
coin’ler. “Rent disk space”, yani herhangi bir dünyanın herhangi bir yerindeki “disk space”ini ICO tarzı bir 
şekilde coin’leştirmiş, tokenise edilmiş bir menkul kıymete dönüştürülmüş.

Ben o menkul kıymetin parasını ödeyip alsam, onun karşılığında nerede olduğunu bilmediğim bir “disk 
space”i kiralayıp kullanacağım. Belki çok sıkıştığım zaman saklama amaçlı olarak verimi oraya gönderece-
ğim. Nerede olduğunu bilmeyeceğim ama kullanabileceğim. Ben burada süremi daha fazla aşmadan ilk tur 
böyle bir kavramsal boyutuyla ilgili konuşayım. İkinci tur tekrar söz aldığımda, bunun özellikle Takasbank 
olarak uygulama alanlarını anlatacağım, herhalde o da çok dikkat çekecektir. Teşekkür ederim.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Teşekkürler Ekrem Bey. Konferansımızın bu seneki ana konusu gelecek ve teknoloji biliyorsunuz. IBM de 
dünyada teknoloji ve teknolojiyle ilişkili servisler konusunda en büyük firmalardan biri. Sevilay Hanım, 
Türkiye teknoloji lideri olarak panelimize katıldı. Kendisine özellikle blok zincirinin hangi iş problemlerini 
adresleyebildiği noktasında bir soru yöneltmek istiyorum. Ardından da aslında blok zincirinin ortaya çık-
masıyla teknoloji firmalarının bu işe bakışı ve iş alanında aktivite gösteren firmaların sadece bu teknolojiyi 
kullanımı şeklinde değil de birbirleriyle iş birliği yaparak birtakım konsorsiyumlar olarak ortaya çıktığını 
görüyoruz. Bu blockchain’e özel bir durum mudur, bu tür konsorsiyumun ve bu yapıların diğer teknolojileri 
sağlayan firmalardaki yapılardan farkı ne? Bu konuda bilgi rica edeceğiz. Son olarak da blockchain bildiğiniz 
gibi, konuşmalarımızdan da anlaşıldığı gibi, internet gibi, world wide web gibi, hatta demiryolları gibi dünya 
tarihindeki dönüşümlerden biri olarak görülüyor bir taraftan. Gerçekten de bu dönüşümü blockchain sağ-
layabilecek mi, bu konudaki fikir ve düşüncelerini rica ediyoruz.
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SEVİLAY KURT:
Teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkür ederim ben de. Çözümlere gelmeden önce IBM olarak şunu söyleye-
yim; biz bitcoin ya da kripto paralarla ilgilenmiyoruz. Kurumsal blockchain tabanlı çözümlerden sorum-
luyuz ve bunların geliştirilmesi için öncülük etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kripto paralarla ve bitcoin’le 
ilgili bir sorunuz olursa, bunun cevabı bende yok. Bir diğer konu da blockchain, kurumsal çözümü olabilmesi 
için aslında başlangıç noktası çok önemli. Yani “kullanım senaryosu” dediğimiz, “blockchain hangi alanda 
hangi iş problemini nasıl çözüyor, diğer teknolojilerin yetmediği yerlerde sorunlar blockchain ile nasıl ve 
ne şekilde çözülüyor” sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bu cevabı bulurken de aslında bir kurum 
veya iki kurumdan değil, çok paydaşlı bir ekosistemden bahsediyor olmamız lazım. Dolayısıyla da mevcut 
entegrasyon çözümlerimize 50 metreden, 100 metreden bakarak, “oranın genel sorunları nedir, o akışlar 
nasıl dönüştürülebilir, nasıl optimize edilebilir, nasıl farklı iş modelleri getirilebilir ve dolayısıyla farklı gelir 
kaynakları nasıl yaratılabilir?” sorularına bakmamız gerekiyor. Global yaklaşım bu şekilde. 

Dolayısıyla kurumsal çözümler anlamında bizim de kendi yaklaşımımızı ve bakış açımızı buna göre dö-
nüştürmemiz gerekiyor. Böyle baktığımızda olmazsa olmaz birtakım komponentler var bir blockchain 
kurumsal çözümü için. Bunun için ne gerekiyor; birden fazla çoklu paydaş olması gerekiyor diyoruz. Bu 
aslında inorganik yapıların bir araya gelebilmesi anlamına geliyor. Bir diğeri, bu network ortamında, bu ku-
rumların kimlikleri, rolleri ne olacak, ne şekilde bu networkteki iş süreçleri hangi rollerle, hangi kim-
liklerle ve hangi yetkilerle yürütülecek, bunların ortaya konması gerekiyor. Sonuç itibariyle bir değerin, 
bir kıymetin veya bir bilginin bu network içinde dolaşımından ve bu yeni çözümden bütün paydaşlara 
nasıl katma değer sağlanacak, bunun ortaya konması gerekiyor. Bir diğer konu, ekosistem paydaşları 
arasında kimin hangi sürecin hangi aşamasında, nasıl bir yetki ve katkıyla süreci işleteceği gibi konu-
ların tanımlanmış olması gerekiyor. Şu anda dijital ya da manuel yürüttüğümüz bütün bu akışların bir 
şekilde dijitalleşerek kontratlara dönüşmesi ve sürecin içine yedirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün 
bu akışla ilgili değiştirilmesini istediğimizden emin olduğumuz veya statüsünü görülür kılmak istediğimiz 
aşamaları da dağıtık kayıt dediğimiz teknoloji içine yani veri tabanına yazmış olmalıyız. 

Dolayısıyla kurumsal çözümlerde genel kurgu, bu şekilde ele alınmalı. Çünkü biz Türkiye’de çok fazla müş-
terimizle, sektörle ve akademiyle toplantılar yapıyoruz. Bunun geliştiğini ve bu yaklaşımın yerleşmeye başla-
dığını görmekle beraber, hâlâ kafalarımız çok karışık. Bu doğaldır. Bunun bir kere daha altını çizmek istedim. 
Buradan genel itibariyle baktığımızda, mevcut ekosistem içinde etkinliği artırmak, maliyetleri düzeltmek, 
azaltmak adına bir çözüm yaklaşımı ortaya koyuyor olabilir paydaşlar. Rakiplerin, mevcut pazarın ötesinde 
farklı pazarların, farklı sektörlerin paydaşlarının bir araya gelerek katma değer ortaya koyabilmesini ve herke-
sin kazan-kazan bir modelde yeni iş modelleri yaratmasını sağlayan bir teknoloji diye bakmak gerekiyor buna. 
Blockchain teknolojisi ve bitcoin 2008’lerde ortaya çıktı ama kurumsal olarak ele alınmaya başlaması 2016. 
Biz IBM olarak Linux Foundation’da, açık kaynak topluluğunda “hyper ledger fabric blockchain” teknolojisi 
üzerine çalışıyoruz. Bizim çözümlerimizde “hyper ledger fabric” protokolü üzerinden ilerliyor. Böyle bak-
tığımızda aslında 2016’da bu foundation, hyper ledger project ekipleri kuruluyor, organizasyonu kuruluyor. 
Ve o zamandan bu zamana da global olarak 600’ün üzerinde proje yapılmış durumda. Bunların 35 tanesi 
üretimde. Dolayısıyla aslında bu bir mit değil artık, bu gerçek. Bir sonra göstereceğim slaytta da aslında ba-
kış açılarını daha iyi anlamak adına fikir verebileceğini düşünüyorum. Bu gördüğünüz mavi kutulardakiler, 
aslında farklı farklı çok büyük markalar, çok büyük rakipleriyle bir araya gelip bir masanın etrafında topla-
nıp, yeni bir şeyi ya da mevcudu iyileştirmek adına, bu teknolojinin faydalarını işleyişe geçirmek adına, bir 
araya gelip yenilikçi çözümler geliştirmek için vakit ayırıyorlar, para koyuyorlar, teknolojiyi deniyorlar. Geri 
bildirimlerini ilgili kurumlara sağlıyorlar ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. 
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Kurumsal bir çözüm olabilmesi için temelde nelere ihtiyacımız var? Bir kere büyüyebilir olması, ölçülebilir 
olması, güvenilir olması; güvenlik çok önemli diyoruz. Dolayısıyla IBM’de 107 yılın aşkın bulunan bir şirket 
olarak, teknoloji şirketi olarak ve kurumsal çözümlere büyük ağırlık veren bir şirket olarak, her şeyin çok 
hızlı şekilde ilerlediğini ve global olarak yayıldığını görmekteyiz. O yüzden bizim de biraz daha hızlanmamız 
gerekiyor. 

Bu slaytta da dört tane farklı sektöre yönelik ve gerçekten üretimde olan birkaç örnek var. Çok hızlı bahset-
mem gerekirse; Tradelens, belki duymuşsunuzdur, en popüler olanlarından biri. Tedarik zinciri; Mercks ve 
IBM’in ortaya koyduğu küresel ticaret platformu diye bakabiliriz. Şu anda 120 tane üyesi var bu platformda. 
Ve çok yakında üretime geçecek. Ve bu çok farklı coğrafyalarda; gümrük ofisleri, portlar, limanlar, taşıyıcılar, 
kara taşıyıcıları, bütün bunlar bir şekilde bir araya gelerek, aslında ticaretin çok yüklü olan maliyetlerini ve 
hamaliyetli işlerini bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm inisiyatifi üzerine birleşmiş durumda. 
Foodtrans dediğimiz, yine IBM’in Walmart’la başlattığı ve çok yakın zamanda Carrefour, Nestle, Unilever 
gibi kurumların da dahil olduğu bir sistem kurulmakta. Bir ürünün üretildiği yerden rafa gelinceye kadar 
olan bütün aşamalarını anlamak, sertifikaları, ürünün yetiştiriliş biçimlerini, hangi koşullarda taşındığını, 
ne kadar taze olduğunu, içinde hangi tür maddelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem bu. 

Worldwire ise aslında küresel bir ödeme sistemi. Biraz önce Ekrem Bey de bahsetti. Küresel olarak Ame-
rika’daki bir ödeme sistemleri platformunun, IBM blockchain platformuyla birlikte ele alındığı bir sistem. 
Hatta geçen ayın sonu itibarıyla Hong Kong bazlı e-ticaret bağlantı platformuyla Asya’ya açılan bir küresel 
ödeme sistemi yapılıyor. Amerika, Avrupa ve Asya firmaları ve fintekleri işin içinde,  Stellar organizasyonuyla 
beraber. 

Bunlar şu an üretimde. 120 farklı para biriminde ticaretteki ödemelerde para transferinden aradaki marj-
ları azaltmak, aradaki süreçleri azaltmak, teyitleşme ve itirazları azaltmak ve güvenli bir iletişim ağı kur-
mak üzere yola çıkılmış. 

Aynı şekilde Wetrade de ticaret finansmanı üzerine; yine Wetrade platformuyla IBM blockchain platformu bir 
araya gelerek ticaret finansmanındaki kredi mektup süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmakta. Do-
layısıyla; mevcut entegrasyon çözümlerimizi çöpe atalım, asıl büyük resme bakarak aslında gerçek katma 
değeri bulabileceğimize inanıyorum. 

Hemen bir sonraki slaydımda da şunu söyleyeyim; blok zinciri aslında Kürşat Beyin söylediği internet gibi, 
birtakım büyük dönüşümlere neden olan bir platform mudur diye baktığımızda; platformların platformu 
diye bir tartışma var artık, network of network diye. Yani dijital platformlar zaten vardı ama daha dar bir 
alana odaklıydı; Uber ve Airbnb gibi. Bunların birbirine bağlı olması gibi bir yaklaşım tartışılıyor artık. 
Gelecek itibarıyla neler konuşuluyor, ona da değineyim. Şu anda protokollerin birbirleriyle bir iletişimi yok, 
farklı farklı konsorsiyumlar var. POC’ler (proof of concept) teknolojiyi proof etme devri global olarak biraz 
eskidi. Artık insanlar bu çözümle beraber sektörü yeniden tanımlıyorlar, yeniden standartlar kurmak, ye-
niden düzenlemeler oluşturmak üzere birtakım kurullar oluşmuş durumda. Otoriteler bir araya geliyor 
ve bunların nasıl yeniden tanımlanacağını tartışıyorlar. Protokollerin birbirleriyle konuşması, özel ağ veya 
genel ağların bir şekilde birbirleriyle bir bilgi alışverişine gidebilmesi, “tokenise networkler” olarak dijital 
paraların da bu özel ağlara dahil olabilmesi gibi konular tartışılıyor. Teknolojinin klasik vadesi anlamında-
ki gelişmelerin ötesinde söylüyorum bunları; çünkü son iki senede yapılanlar bunu vadediyor. Bu nedenle 
inanılmaz derecede odaklanma var, piyasanın inanılmaz derecede genişlediği söyleniyor diye bitireyim ben.
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KÜRŞAT ALPARSLAN:
Çok teşekkürler Sevilay Hanım. 

Şimdi sermaye piyasaları örneklerine bakalım. Londra’dan Avtar Bey var, Nivaura adlı bir firmanın CEO’su. 
Kendisinin çok başarılı blok zinciri uygulamaları var, sermaye piyasaları yatırımlarında ki örnekleri çok 
başarılı. Biz de bu örnekleri duymak istiyoruz ve bundan önce aynı zamanda sizin görüşlerinizi de almak 
istiyorum. Blockchain’i nasıl görüyorsunuz, acaba bu bir tehdit mi yoksa finansal endüstri için yardımcı bir 
unsur mu?

AVTAR SEHRA:
Sermaye piyasalarında ne kadar çok ilgi olduğunu görülüyor. Blockchain’in temsil ettiği şeylere de ilgi çok 
fazla. Blockchain’in temsil ettiği şey; aslında oyunu değiştirebilecek bir teknoloji. Bilgi aktarımı açısın-
dan “değer” kavramını değiştirebilecek kapasiteye sahip. Bu çığır açacak bir teknoloji, bunun ne kadar 
önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım.  Bankaların neden bunu kullanmaya bu kadar ilgi duyduğunu ve 
küresel firmaların neler yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. 

Yasal düzenlemelere tabi bir kurumuz ve en büyük küresel firmalardan bir tanesiyiz. Biz bunu tehdit olarak 
değil, aslında teknolojinin sermaye piyasaları üzerindeki evrimsel etkisi olarak görmekteyiz. 

Bugün üç şeyden bahsetmek istiyorum. Nivaura’dan bahsedeceğim. Çok kısa bir şekilde kim olduğumuzu, 
ne yaptığımızı ve bunun nereye gittiğini anlatmaya çalışayım. Daha sonra menkul kıymetlerin fişleşmesin-
den (tokenizatiopn) ve altı tane yapmış olduğumuz işlemden bahsedeceğim. Son olarak sermaye piyasala-
rının geleceği hakkında bir görüş sunmak istiyorum. 

Peki, biz kimiz? Ben kariyerime akademisyen olarak başladım, parçacık fizikçisi olarak çalışıyordum, sonra 
sermaye piyasalarına girdim, kantitatif analiz uzmanı olarak pek çok firmada danışman olarak çalışmalar 
yürüttüm. Marcello meslektaşım, CEO’muz, alım/satım sistemleri konusunda 18 yıldır çalışmakta. Allen 
kurul başkanımız, İngiltere, Avrupa ve Ortadoğu’da önemli deneyimleri var. Spencer daha önceki HSBC 
sermaye piyasaları biriminin başındaydı. Philip Smith ise DCM’de çalışmalar yürütüyordu. Peter Walker, 
sermaye varlıkları hizmetleri konusunda çalışan grubumuzun başındaydı. Biz sermaye piyasası firması-
yız; sermaye piyasalarını tanıyoruz, yasal kısıtlamaları ve teknolojileri biliyoruz. Küresel bir firmanın ön 
yargıları olduğunu biliyoruz ve yaptığımız işi yasal ve sertifikalı bir şekilde yapan tek firma biziz diyebilirim. 
Blockchain firması değiliz, aslında teknoloji firması bile değiliz. Biz bir enstrümanın kullanılması için neler 
gerektiğini biliyoruz.

Bir sermaye piyasası enstrümanını kullanabilmek için pek çok ortağın ve paydaşın bir araya gelmesi, pek 
çok belge alması gerekiyor. Biz ise bu soruları çözmek için bir araya geldik.  Acaba bir şirket ile yatırımcı 
arasındaki ilişkiyi nasıl iyileştirebiliriz ve bankanın işlemlerini hızlandırmak nasıl mümkün olur diye dü-
şündük. Telefonla olmuyor bu işler, telefon aslında bu anlamda faydalı değil. Öyle bir çözüm yaratalım ki 
bir yatırım bankası, bir dağıtım zinciri ve bir yatırımcı bir araya gelerek bir işlemi olabildiğince kolay ve 
yazılıma bağlı bir şekilde çözüme dönüştürsün. Bu anlamda bir metod (yöntem) firmasıyız ve aynı zaman-
da düzenleme altındaki saklama bankasıyız. Ayrıca yazılım hizmetleri de sunmaktayız.  Sorunu şöyle çöz-
dük; yasal sözleşmeler herhangi bir mali enstrümanın en kilit noktasıdır. Bizim amacımız çeşitli taraflar 
arasında anlaşmanın nakit akışının gelişmesini sağlayarak, anlaşmanın güçlenmesini sağlamak. Biz üç 
unsur üzerine odaklanıyoruz, normal bir takas sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bizim gibi saklamacı kurumlar, 
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menkul kıymetleri alabilir ve parayı sistemlerinde tutabilir. Yatırımcılar işlemlerini yürütürken ve alım satım 
yaparken buna ihtiyaç duyuyorlar, biz de bu süreci sağlıyoruz. Blockchain bunu yapacak. Blockchain sermaye 
piyasaları için bir oyun değiştirici olacak. 

Varlıklarınızı para birimine dönüştürmek istiyorsanız neden takasa ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu yapar-
ken bir tasarruf hesabına ihtiyacımız yok, blockchain burada kayıtlı bir üçüncü bağımsız taraf olarak kar-
şımıza çıkıyor. Emanet kurumu olarak varlıklarınsa maliki değiliz; biz işlemlerin güvenilebilir yapılmasını 
sağlayacak bir kurumuz. Yatırımcılar paralarını hesaplarına yatırdıklarında, biz nakdi “fişleştirebiliyoruz 
(tokenlaştırıyoruz)”, yani bunu kripto paralara değiştirebiliyoruz ve kendi sistemlerimizi anahtarlar sa-
yesinde paydaşların kullanımına sunabiliyoruz. 
Peki, fişleşmiş, yani dijitalleştirilmiş para nerede kullanılacak? Kripto para cinsinden bir enstrüman ge-
liştirdik ve bunu yasal kurumlara, sonra da düzenleyicilere sorduk. Sonra şu an için bunun kullanımının 
mümkün olmadığını gördük. Hindistan bankasında aslında paranın altın cinsinden somut sayılara dönüş-
türülmesi mümkün olabiliyor ve şu an mevcut yapının çok dışında bu kullanıma gidiliyor. Kripto para önü-
müzdeki 5-10 sene içerisinde blockchain’le beraber gündemimize girecek. 

Bir sonraki adım, buradan nereye gideceğimiz sorusu oldu. Bir yapı oluşturduk, aslında “hedging” tarafı bir 
Alman firma oldu, ihraççı başka bir kurum oldu. Biz ise teknolojimizi kullandık. Bu örnekte, tüm gelenek-
sel altyapıyı mevcut kıldığımızı söylüyoruz. Normalde sundukları rolleri yine üstlenen taraflar var. Nakit 
geldi ve bir takas sistemine girildi. Biz kendi yapımızda bunun için gerekli kağıtları bastık ve sistemde bunu 
kullanmaya başladık. Takas sistemine gelen bu varlıklar ile para çekilebiliyor ve mallar test edilebiliyor. 
Bizdeki de bu alışılagelen işlemin ta kendisi. Biz işimizi yaptık; ama aslında yatırımcılar ve ihraççılar alttaki 
yapının ne olduğuyla hiç ilgilenmiyorlar. Biz Etherium blockchain ile bunu sağlayabiliriz. 
Gelecekte şunun olacağını düşünüyoruz; internette olduğu gibi, “https” tarzı, taraflar arasında güvenli alış-
veriş yapılmasını sağlayacak bir altyapıya ihtiyaç var. Biz bunu da yapmak ve sistemimizi en üste koymak 
istedik. Aslında taraflar için hiçbir şey değişmeyecek. Para güvenli bir şekilde alınabilir, bir banka aracılı-
ğıyla ve enstrümanlar aracılığıyla dijitalleştirilebilir ve sonunda yatırımlar için blockchain altyapısı üzerinde 
saklanabilir. Böylece DVP’ler oluşturulabilir. 

Sonuç olarak; nakit var elinizde ve token’lar bir tarafa tesis edilmiş oldu ve bunu ödeme mesajlarını nakit 
üzerinde hak iddia eden kişi kimse; onun üzerine adlandırılarak bir sistem oluşturduk ve sonunda müşte-
rinin tarafında bunu takip edebildik. Biz işimizi yaptığımızda, aslında bir takas sistemi mi yoksa blockchain 
sistemi mi olduğumuzu kimse anlamaz. Anlamayacak bir hale geldi. Veri aktığı zaman bunu nasıl yönetiyo-
ruz; önemli olan bu. Aslında varlıklardaki nakit akıyor ve bunun uygunluğunu takip ediyoruz. 
Peki bunun ticari geçerliliği nedir; bunu sormaya başladık. Şimdi size iki slayt göstererek bunu tamamlamak 
istiyorum. Mevcut yapı böyle görünüyor, blockchain girdiği zaman böyle görünecek ve ana emanet kurum-
ları tasarrufları burada saklayacaklar. CST’ler de kullanılarak enstrümanlar oluşturulacak. Biz de aslın-
da dünyanın en büyük borsalarıyla bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece enstrümanlar 
oluşturarak kendi çözümümüzü aslında hisse senedi çıkaran yatırım şirketlerine verdiğimiz zaman 
enstrümanı dijitalleştirebiliyorsunuz ve alıcılar satıcılar aslında temel çözümler sunulabiliyor. Bizim 
oluşturduğumuz altyapı herkesin kullanabileceği bir altyapı ve sermaye piyasalarına uygulanabilecek. 

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Çok teşekkür ediyoruz sayın Avtar Beye. Kadir Bey ise Proofstack isimli blok zincir tabanlı girişimin kuru-
cusu. Ve aynı zamanda da Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı. Kendisinden 
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Proofstack’teki uygulamaları hakkında bilgi vermesini rica ediyoruz. Burada hangi iş problemini çözüyoruz 
ve bunlara ne şekilde çözüm üretiyoruz? Ülkemizde olan sayılı blockchain uygulamalarından biri olarak gö-
rüyoruz Proofstack’i. Ama bunun öncesinde kendisi de bir avukat olduğu için, hukuk ve mevzuat açısından 
blok zincir yapısının veya onun getirdiği değişiklikleri hukukumuz nasıl görüyor, Türk hukukunun buna bakışı 
ne durumda, bununla ilgili fikirlerini de almak istiyoruz aynı zamanda.

KADİR KURTULUŞ:
Çok teşekkür ederim. Herkese de sabırla dinledikleri için teşekkür ediyorum. 

Önce Proofstack’le başlayayım, çünkü içinde ciddi anlamda hukuk barındıran bir proje. Akabinde de hukuk 
tarafında ne olacağından bahsedeyim. 

Proofstack dünyanın online noteri. Esasında konu başlığı çok güzel, onu da söylemeden geçemeyeceğim. 
Şehir efsanesi mi blok zinciri? Hayır, değil. Uygulama alanları var mı? Çok fazla. Uygulanıyor mu? Çok 
az. Dolayısıyla doğru bir soru. Biz de dünyada ilk ve tek olarak blockchain protokollerinde ve yasal oto-
riteler nezdinde bir platform oluşturduk. Dünyada bu iki platformu bir araya getirip hizmet sağlayan ilk ve 
tek platformuz. Bu anlamda TechCrunch var San Francisco’da, bu platform ve Stellar’la beraber dünyadaki 
üç blockchain girişiminden bir tanesi seçildik. Yine Dubai’de ödüller aldık, Rusya Parlamentosunda su-
numlar yaptık, çeşitli yerlerde sunumlar yaptık. Bu ödüllerin ve sunumların tek bir sebebi olduğunu düşü-
nüyorum; doğru blockchain stratejisini izlememiz. Çünkü burada yasal olanla gelecek olanı, yani blockchain 
protokolüyle mevcut hukuku doğru şekilde bir araya getirip en iyi çözümü sunmaktı amacımız. Biz bunun 
çözümünü üretmeye çalıştık. Ben blok zincirini nasıl kullandığımıza dair uygulama örneği vereyim. Şu anda 
Boğaziçi Üniversitesi teknoloji transfer ofisiyle beraber bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol 
kapsamında teknoloji transfer ofisi, girişimcilerin girişimlerini hem blockchain teknolojisi hem de ya-
sal otoriteler kullanarak tüm dünyada koruyor. Biliyorsunuz teknoloji transfer ofislerinin görevi, projeleri 
baştan sona takip edip, onlara elinden geldiğince vizyon katıp, onları global düzeye taşıyabilmek. Bu anlam-
da projelerin global olarak da korunmaya ihtiyaçları var, fikri mülkiyet açısından. Burada ne oldu, şu anda 
örnek veriyorum herhangi bir girişim Boğaziçi Üniversitesine geldiği zaman önce bunun Türkiye’de koruma-
sını sağlamamız gerekiyor ama Türkiye’de blockchain için yasal ya da yasadışı diyemeyiz; ikisi de değil. 
Dolayısıyla yasal otorite çözümümüzü kullanıp, Türkiye’de 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre 
notere eşdeğer bir tespit yapabilirler. Ama bunları Avrupa Birliği’nde de korumak gerekiyordu. Avrupa 
Birliği’nde çeşitli ülkelerde blockchain var, ama bir kısmında da blockchain’in geçerliliği hâlâ tartışmalı. 
Dolayısıyla orada da yasal otorite var. Bu otorite de ADAS yasalarına göre elektronik sertifika hizmet 
sağlayıcı. Dolayısıyla biz bunlarla da entegrasyon yaptık. 

Örnekte olduğu gibi, insanlar Almanya’yı seçerek, 28 ülkede de eserlerini veya projelerini koruma altına 
alabiliyor. Peki dünyada ne yapılabilir ya da gelecekte ne olacak? Sistemimizde blockchain protokolleri de 
dâhil olmak üzere birden fazla protokol var. Boğaziçi Üniversitesi, garanti olsun diye bu protokollerin hep-
sini birden kullanıyor. Hem bitcoin, hem etherium, hem lightcoin kullanılıyor. Yine tespitlerini yapıp, dün-
yada bu projelerin kendilerine ait olduğuna dair bir delil üretmiş oluyorlar. Bizim işimiz delil üretmek ve 
tespit yapmak Proofstack olarak. Adından da anlaşılacağı üzere delil yığını. 

Başka bir örneğe geçelim. Örneğimiz, Anima İstanbul ve Kötü Kedi Şerafettin. Şerafettin’i tanıyorsunuzdur. 
Şimdi dünyaya da açılıyor Bad Cat olarak. 3D animasyon filmi vardı. Tüm aşamalarında, senaryosundan 
tutun da bütün tasarımlara, diğer karakterlere kadar yine Proofstack’le tespitlerini, yani delillendirmele-
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rini yaptılar. Türkiye’de de yaptılar, Avrupa Birliği’nde de. Almanya’yı da seçebilirlerdi ama onlar Estonya’yı 
seçti. Tabi şöyle bir şey de olabilirdi, Almanya’daki yasal otorite çalışmayadabilirdi, dolayısıyla biz platforma 
Estonya’yı da koyduk. Ya da bitcoinde işlem hızı çok yavaş olabilir diye düşünerek, etherium’u da koyduk. 
Bizim için burada amaç, en hızlı ve en etkili çözümü üretebilmek. Çünkü hiçbir ciddi kurum, milyonlarca 
müşterisine bugün tam anlamıyla hukuki olmayan bir çözüm üretemez. 

Bir başka örnek; bir medya portali olan Coin Türk. Bu alanda Türkiye’deki en önemli medya portallerinden 
bir tanesi. Haberleri ve içerikleri var; tüm bunları korumak istiyorlar. Bunların tespitlerini de yine Türkiye’de 
kamu sertifikasyon merkeziyle, uluslararası alanda da lightcoin ile bizim sistemimiz üzerinden yapıyorlar. 
Diğer örneklere geçecek olursam; bir takı tasarım şirketi olan Regold, belki çok önemli olan bir tasarımı 
için tasarım tescilini almıştır. Ama binlerce tasarımı daha var, dolayısıyla bunların da tüm dünyada tespitle-
rini şu anda sağlayabiliyor. 

Ya da Koton; binlerce kıyafet tasarımı var. Bunlar, şu anda bu sistemi kullanan şirketlerden bazıları. 

Burada nasıl çalıştığı konusuna geçelim. Şu anda bunu cep telefonunuzdan indirip, birden fazla block-
chain protokolünde işlem yapabilirsiniz. Bir tespitte bulunabilirsiniz, bir eserin, bir tasarımın ya da bir 
olayın tespitini yapabilirsiniz. Bugün bunun burada bu konumda olduğuna dair bir tespit sunuyoruz. Yoğun-
luklu olarak telif hakları konusunda tespit yapılıyor; ama farklı alanlarda, bir işlemin ya da bir durumun 
tespiti olarak da düşünebilirsiniz sistemi çünkü bu alanlarda da kullanımlar var. Çok basit bir sistem, bel-
genizin bulunduğu yeri seçebilirsiniz, dilerseniz bir fotoğraf çekebilirsiniz, sonra delillendirme seçenekle-
rinde hangi ülkenin hukuk sisteminde tespitinizi yapmak istediğinizi seçersiniz. İsterseniz bitcoin, etherium, 
lightcoin ya da yasal otoriteleri seçebilirsiniz. Böylece notere gittik, damgaya vurdular. Daha sonra delilinizi 
nereye koyacağınızı seçersiniz. Deliliniz e-postanıza gelebilir ya da siz bunu Google drive’ınıza veya şirketini-
zin FTP’sine yükleyebilirsiniz. Bu şekilde en geçerli delili üretmiş olursunuz. Sonuçta kurumdan kuruma 
ve ülkeden ülkeye hukuk sistemleri değişiklik göstermekte. Dolayısıyla biz bu platformu, dünyadaki en 
iyi çözümü bulmak için işleyen bir platform düşündük. Hatta platform haline getirmek haricinde; varlık 
transferlerinde de yine şirketlerde akıllı sözleşmeler ve devirlerle ilgili çalışmalarımız var. İşte bu, indirdiy-
seniz göreceğiniz ekran. Dünyada ilk ve tek olan bu platform ile 60 saniyede iOS, Android veya web platfor-
mundan şu anda kameranızı seçebilirsiniz. 28 ülkeden birini kesin delil için seçebilirsiniz. Bitcoin, etherium, 
lightcoin gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Beta şu an çalışma safhasında ama haftaya bitecek; onu 
da o zaman kullanabilirsiniz. Sonuç olarak Türkiye’de bu delilleri kullanabiliyorsunuz. 

Biz teknolojiyi üretmeye çalışan ve onu geliştirmeye çalışan bir şirketiz. Türkiye’de insanlar böyle ihtiyaçları 
için tek bir kurumla çalışmak ister. Biz de bir iş ortaklığı yaptık, daha doğrusu bir iş birliği protokolü imza-
ladık Destek Patent’le. Onlar bizim şu anda satışlarımızı yapıyorlar, teknoloji transfer ofislerine, bankalara, 
finans kurumlarına sadece telif değil, tespit anlamında da ihtiyaçlarıyla alakalı olarak. Çok vurguladım, 
çalışıyor. Kullanabiliyoruz şu anda bir kısmını. 

Bunun haricinde hukuki tarafta bir şeyler söylemek gerekirse; blockchain şu an çok fazla konuştuğumuz 
bir konu. Fakat uygulama olarak, hepimizin cebinde mobil telefonlarda bir sürü uygulamalar olmasına 
rağmen, herhangi birimizde blockchainde çalışan bir uygulamanın olup olmadığı bir soru işareti. Bunun 
nedeni blockchain’in başarısızlığı, yenilikçi olmayışı ya da teknolojinin iyi olmayışı değil; sebebi block-
chain’in ekonomi kurgusunu temelden değiştiriyor olması. Yani çok büyük bir değişim gerektiriyor. Bu 
değişimlerde en tepede düzenleyici çalışmalarının olması gerekiyor. Lokal mevzuatlar yapsak da, bu 
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bizim tren rayları işine benziyor; biz tren raylarını 10 santim yaparken Rusya 10-12 santim yapıyorsa, 
ticaret yapamayacağız. Dolayısıyla global mevzuatların varlığı gerekiyor. Burada 2 bine yakın protokol 
var şu an benim bildiğim. IBM bir tanesi, Hyper Ledger var, Microsoft var, Oracle var; bunlar private’lar. 
Public’te bitcoin, etherium, lightcoin, dashcoin, zcash gibi bir sürü protokol var. Şimdi bir proje yapacak-
sınız, hangi “doğru”nun üzerine yapacaksınız? 2 bin protokolden bahsediyoruz. Eğer yanlışın üzerine bir 
projeyi inşa ederseniz o zaman sonuç ne olacak? İşte burada regülasyon, mevzuat ve ortak birliktelik çok 
önemli. Dijitalleşme, zaten çok önemli. Bugün Hong Kong, Singapur kendi ortak protokollerinde işlem 
yapabiliyorsa, ortak mevzuatlarını yapabiliyorlarsa; bunu doğru dijitalleştikleri için yapabiliyorlar. Bu-
radaki parametreler bunlar. İnsan kaynağından bahsetmeyeyim bile; bir blockchain developer’ın maliyeti 
8 bin dolar civarında. Tabii çeşitli zorluklar var ama burada doğru stratejiyle en doğru çözüme gidileceğini 
düşünüyorum.

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Evet, çok teşekkürler Kadir Bey. Ekrem Beyle başlamıştık, şimdi Takas İstanbul’daki blok zincir uygulama-
ları konusunda kendisinden bilgi rica edelim.

EKREM ARIKAN:
Az önce ilk girişte söylediğim gibi biz 2-2,5 yıldır zaten konuya ilişkin çalışıyoruz. Bir yıldır da bu konuyla 
ilgili proje geliştirmeye başladık ama işin mahremiyeti gereği, proje belli bir noktaya gelmeden bunu 
paylaşmayı doğru bulmuyorduk açıkçası. Bu yüzden pek anlatmıyorduk. 

Bugünün şöyle bir özelliği var; ilk defa yaptığımız projeleri detaylı bir şekilde kamuya açıyoruz. Bun-
ların hakikaten ülke adına önemli finansal projeler olduğunu düşünüyoruz. İlk defa burada bu şekilde 
lanse etmiş olalım. 

Birisi altına dayalı dijital varlık platformu. 16 Temmuz 2018 itibarıyla altın transfer sistemini açtık, 
bunun blok zincirleştirilmiş şekli diyebiliriz. Bildiğiniz gibi dünyada ilk ve tek örnek olan altın transfer 
sistemi, 16 Temmuz’da bankalar arasında işleme başladı. Ahmet’in A bankasındaki gram altın hesa-
bından, Mehmet’in B bankasındaki gram altın hesabına “gram to gram EFT” şeklinde, başka hiçbir 
değere çevirmeksizin, altın iletebilir duruma geldi. Bu sisteme dâhil olan bankalar bunu uyguluyor-
lar. 

Bunun üzerine biz BİGA diye, bir gram altın anlamına gelen kelimeyi kullanarak, bir değer birimi oluş-
turduk. İlk konuşmada söylediğim gibi, “digital gold” diye bitcoin’i konumlandırmışlar ama arkasında 
dayanak varlık yok demiştik. Bizimkinde ise var. Borsa İstanbul’un fiziksel altın saklama kasalarında 
karşılığı olan altının dijitalize edilmiş olarak piyasada dolaşmasını sağlayacak bir değer ölçü birimi 
BİGA. Mahremiyet odaklı ve düzenlemelerle uyumlu. Neden? Bir kere blok zincirin merkezi kurumları 
ve otoriteleri ortadan kaldırabilmesi, açıkçası bizim kanaatimiz, mümkün değil. O yüzden hep verdiği-
miz bir örnek var, PTT’nin budan 20-30 sene önce dijital dönüşümü doğru okuması ve kendisini TTnet 
vari internet servisi sağlayıcılığına dönüştürmesi icap ederdi. Çünkü posta fizikselden, yazılı maillere 
dönüştü. Buna benzer olarak, Takasbank gibi merkezi kurumların aracı olarak ortada görünmeksizin, 
dijital platform sağlayıcı konumuna gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu platformu işleten, sağlayan, 
kuran bizler gibi kuruluşlar olup uç noktalarında da ‘node’lar olarak bankalar konumlandığında; o 
bankalarda hesap açmış kişiler direkt birbirleri arasında işlem yapabilir duruma geleceklerdir blok 
zincirle. 
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Hani Nasreddin Hocaya damdan düşünce sormuşlar, ne oldu, bir yerin ağrıyor mu, kırıldı mı diye; bana 
damdan düşeni getirin demiş. 

Biz bu konularda gerçekten damdan düştük. Mesela altta rakamlarla BİGA dediğimiz kısımlarda; ilk baş-
ta hyper ledger’le yazdığımız bir şekilde gidiyordu, sonrasında altyapısındaki birtakım yetersizliklerin-
den dolayı “korum”a geçti. Bunların hepsinin belli birtakım teknik özellikleri var. Buralarda biraz düşüp 
kalkmak gerekiyor; sonuçta bunlar yenilikçi AR-GE projeleri. Mesela 1 milyar gram altını sistem ancak 
şu an barındırabiliyor. Az değil gerçi. 32 bit için, 2 üzeri 32 1 milyara denk geldiği için o 32 bit her bir gram 
altını fiziksel olarak tanımlıyor. Bununla birlikte de 17 kilobaytlık bir veri paketine dönüşüyor işlem. Her 
bir nodun ‘decryption’ ‘encryption’ gibi birtakım teknik süreçlerinin bir saniyenin altında gerçekleşmesi 
amacıyla geldiğimiz noktada, sistem kapasitesi bu şekilde. Ama üzerinde çalışarak 2. sürümü geliştir-
diğimizde, daha üst seviye noktalara da mutlaka gelecektir. Hem ödeme sistemi hem menkul kıymet 
olarak altının birçok konuda kullanılabileceği bir durum ortaya çıkacak. 

Şunu da söyleyeyim; proje TEYDEP destekli, patent gibi başvurularını da yaptık. Hatta taslak logo tasa-
rımları gibi işler bile yapılmış durumda. Mesela şu sevindirici; mahremiyetle ilgili ve otorite kurumlar 
tarafından denetimiyle ilgili kısımları çözmek için araştırdığımızda, “range proof”, “equality proof” gibi 
birtakım teorik matematiksel çalışmaları yapmak gerekiyor. Daha 3-5 ay öncesinde Stanford’da birileri-
nin bu konuyla ilgili daha yeni bu noktalara gelmiş olduğunu gördük ki biz de makale yazmaya başlamıştık 
bununla ilgili. Bu sevindirici. Zaten hep söylüyoruz, 5-10 sene sonra birilerinin gittiği yoldan onları takip 
ederek, onlardan öğrenerek gidiyor olmayalım diye. Hakikaten ülkemiz adına da sevindirici. Biz bu ma-
kalelerin çalışmasını yaptığımız sırada, Stanford’dan birilerinin daha yeni 3-5 ay önce bu konularla ilgili 
çalışmış olduğunu görüyoruz. 
Bu arada Erhan Bey’e de tabii çok teşekkürler ilgisi için, görmüşken unutmadan söyleyeyim. Serma-
ye Piyasaları Birliği çatısı altında da blok zincir çalışma grubu oluşturarak, bir çalışma başlatıyoruz. 
Bunun ismini koyduk. Umarım en yakın zamanda bütün ilgilenen kurumlarla bu deneyimleri paylaşır ve 
birlikte yol alırız. Bu çalışmaları yapmak hepimizin üzerine bir vazife diye düşünüyoruz. 

İkinci projeye geçecek olursam, ilkine ATS demiştim az önce. Atın transfer sistemi. Bu arada hemen şunu 
da ekleyeyim; bir önceki projede, bu sol tarafta görünen mevcut altın transfer sistemi çalışıyor. Diğer 
bir proje ise değer transfer sistemi diye isimlendirdiğimiz DTS. Blok zincirle ilgilenen birçok insan 
biliyordur; Tetter 1 dolar karşılığı bir kripto currency. Biz herhangi bir para biriminin karşılığını digitise 
ederek, az önce bahsettiğimiz gibi yine mahremiyet odaklı ama düzenlemeye de açık, master nodların 
istediği an bütün işlemleri görebileceği şekilde bir sistem kurguluyoruz. Buna teknik anlamda bir açı-
lım yapmakta fayda olabilir. İşin zorluğu şöyle; malum blok zicnirde dağıtık kayıtlama var, herkese her veri 
kaydediliyor ama mesela A ile B arasındaki işlemi C’nin, D’nin, E’nin görmeksizin doğrulaması gerekiyor. 
Bu yüzden buna “zero knowledge proof” deniyor. Ben görmüyorum ama doğruluyorum; o şifreli veri ben-
de de var. Master key’in de bütün işlemleri görebilmesini sağladığımızda, düzenlemeye açık bir taraf 
ortaya çıkmış oluyor ki bu konuda dünyada zaten ilk bizler çalışıyoruz. Başka örneği yok diye söyleye-
bilirim. DTS de yine aynı şekilde. Burada da “octa framework” var, Octa Base gayet başarılı bulduğumuz 
bir girişimci firma var. Bu, onların geliştirdiği yerli bir framework. 

Bizim her zaman pozitif ayrımcı bir bakışımız var, yerli milli çözümlere. Hep hyper ledger gibi benzer 
framework’lerden bahsediyor olmayalım; kendimiz de framework geliştirelim şeklinde bir bakışımız ol-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Octa framework’ün hem testini yapmış olalım, onun başarısını görelim 
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istedik. Teorik zemine dalmak gerekiyor açıkçası bu konuda, tabiri caizse. İşin oralarına gelindiği an, işte 
o damdan düşme seviyesinde oluyorsunuz. Bu da böyle bir çalışmamız. 

Diğer iki örneği hemen söyleyeyim. Açıkçası merkezi rolümüz gereği Takasbank olarak tapu, takas vs. 
birçok servis veriyoruz. Bunlarda alana satıcı, satana alıcı rolüyle veya merkezi karşı taraf rolüyle birçok 
işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da işlem yapan, borsa ve borsa türü kurumların arka tarafında 
varız. Mesela kitle fonlamasının şu an Türkiye’de uygulanması üzerine çalışılıyor, SPK’yla bu anlamda 
görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun konvansiyonel bir şekilde geliştirilmesi üzerine görüşler vardı. 
Biz en başından bunun ICO bakışıyla geliştirilmesini savunduk.

Herkes 2. versiyonu geliştiriyorken biz 1. versiyonda kalmayalım diye söylüyorduk. Nitekim yeni ekonomi 
planında sevindirici şekilde, ICO vizyonuyla ifade edilmiş kitle fonlaması. Bu konu zaten bizim tasa-
rımını ve uygulama olarak çalışmasını yaptığımız bir konu. Konvansiyonel platformları yine geliştiriyor 
oluruz. Burada platform, borsa ve aracı kurumlar yerine girişimci ve yatırımcıları buluşturmak üzere 
bir platform olacak. Diğer ticari borsalarda veya Borsa İstanbul’da Takasbank ve MKK’nın rolü neyse, 
buradaki rolü yine aynı olacak. SPK da burada otorite kurum olarak düzenleyici rolde. Yatırımcı ve 
girişimciler bu platform üzerinde ICO’ların alım satımını yapabilir durumda olacak. 

Dördüncü örneğimiz BES; burada salonda birçok kişi biliyordur ama bilmeyenler için söyleyelim. BES’in 
toplu saklaması Takasbank’ta gerçekleştiriliyor. Bütün emeklilik şirketlerine devlet katkısı bizim üze-
rimizden dağıtılıyor; hepsinin toplu saklaması bizde. Malum biliyorsunuz operatörler arasında numara 
taşıma işi zordur. Ama gittikçe gelişti. Biz bireysel emeklilik sisteminin gelişimi için şirketler arası 
transferlerin hızlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda X emeklilik şirketinden Y emeklilik 
şirketine sözleşmenin hızlı bir şekilde akıllı sözleşme yönetimiyle transfer edilebilir kılınmasını dü-
şünüyoruz. Bunun taslak tasarımı hazır. Bunların her birinde farklı fintek şirketleriyle görüşmelerimiz 
ve çalışmalarımız söz konusu. Burdaki tasarımlar gerçekten çok özgün örnekler. Transferini gerçekleşti-
rebilmek için; müşteri verisi ayrı, şirketin datası ayrı tutuluyor; bireysel vs. yatırımla ilgili veri ayrı tutulu-
yor. Bunun toplu bir şekilde noddan noda transferini gerçekleştiren bir çözüm var. 

Neticede birçok usecase üzerine çalıştık, birçok farklı proje düşündük. Şu an BİGA ve DTS devam ediyor, 
ciddi noktalara gelmiş durumdalar. BİGA özellikle bizim en başta çalıştığımız konuydu. O bize gerçekten 
çok şey öğretti. DTS’yi framework’ü de deneyimleyelim diye hızlı bir şekilde geliştirdik. Kitle fonlaması 
artık yeni ekonomi planındaki gibi ICO tabanlı olarak devam ederse, bunun AR-GE projesinden çok inovatif 
ve operasyonel bir proje gibi olması gerekecek. BES’i de sigorta birliğiyle, emeklilik gözetim merkeziyle 
ve çeşitli kuruluşlarla görüşerek gerçekleştirmeyi istiyoruz. Az önce bahsettiğim gibi gerçekten farklı 
teknolojiler konusunda, geliştirme dili gibi birçok konuda; örneğin bulut ortamında ne şekilde performans 
alınıyor veya veri tabanı sanallaştırma çözümünde performans nasıl gerçekleşiyor gibi konularda çalış-
malarda bulunduk. TÜBİTAK’tan danışmanlık alıyoruz bütün projelerimizde, bilgi paylaşımını kendileriyle 
yapıyoruz. 

KÜRŞAT ALPARSLAN:
Teşekkür ederiz Ekrem Bey. Takasbank sermaye piyasalarımızın ana kurumlarından biri ve Takasbank’ta 
bu tür teknolojilerin ve bu tür yapıların blok zinciri kullanılıyor olması çok sevindirici. İnşallah katma değerli 
birçok servisi de tüm piyasa olarak kullanmaya başlayacağız Takasbank’ın sağladığı. Çok teşekkür ediyo-
ruz.
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ALİ AYDIN PANDIR:
İzninizle bu paneli biraz teoriden pratiğe doğru götürmek istiyorum. Önce Çağlar Hoca’ya sormak istiyo-
rum. Dünyada kurumsal yönetim açısından ne yenilikler oluyor? Biliyoruz ki her ekonomik krizden sonra 
regülatörler biraz daha sıkılaştırıyor. Bu konuda en son OECD’nin yayınladığı ilkeler veya İngiltere’deki yeni 
düzenlemeler var. Şirketler açısından hangi yeni konular var?

PROF. DR. ÇAĞLAR MANAVGAT:
Anonim ortalıklar hukukunda kurumsal yönetimde ne gibi yenilikler oluyor derken aslında çok slogan-
laştırılacak çok önemli bir gelişme var. O da özellikle halka açık anonim ortaklıklarda artık şirketler hu-
kukunu düzenleyen kanun kurallarının yerini büyük ölçüde kurumsal yönetim düzenlemeleri alıyor. Bura-
dan anlaşılması gereken şey şu: Mesela Türkiye’de Türk ticaret kanunu yönetim kurulunun bir kişiden bile 
oluşabilen bir icra organı olduğunu söylüyor ve belli konularda da karar alabildiğini düzenliyor. Bu kadar. 
Kurumsal yönetim ise bu dişlilerin nasıl döndüğünü düzenleyen kurallar. Dolayısıyla çok daha dinamik ve 
günün koşullarına uygun. [Kurumsal yönetim] şirketlerin kendi bünyelerine, içindeki bulundukları sektöre 
ve ülke koşullarına uygun birtakım yönetim tarzlarının oluşturulmasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla günümüz-
de kurumsal yönetim özellikle anonim ortaklıkların yönetimi ve işleyişi bakımından temel kanunlardan çok 
daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu bağlamda özellikle iki önemli gelişme karşımıza çıktı. Bunlardan 
bir tanesi G20 OECD kurumsal yönetim ilkeleri ki bu ilkeler daha önceki kurumsal yönetim ilkelerini 
kısmen yenileyen ve kısmen de yepyeni kurallar getiren ilkelerdir. Hatta OECD daha sonra bir çalış-
ma yayınlayarak OECD üyesi ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamalarının özelliklerini de açıkladı. Bir 
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de kurumsal yönetimin anavatanı olarak adlandırabileceğimiz İngiltere’de kurumsal yönetim ilkelerinde 
önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Burada tek tek neler olduğunu anlatmaya zaman yok ama bazı şeyleri 
kristalize ederek belki ortaya çıkarmak lazım. Bunlardan biri, şirketlerdeki iş bölümü ilişkisi. Günümüzde 
kurumsal yönetimdeki son gelişmeler çerçevesinde evrensel olarak iki tip yönetim kurulu yapısı var: Bir tek 
aşamalı ki Türkiye’de de uygulanan yönetim kurulu yapısı budur. Bir de en belirgini Almanya’da karşımıza 
çıkan iki aşamalı yönetim kurulu: Bir gözetim kurulu ve bir de icra kurulundan oluşan iki aşamalı kurul 
yapısı. Bu iki yapı aslında büyük ölçüde birbiriyle artık kaynaşmaya başladı.

Bu yeni getirilen kurumsal yönetim ilkeleri de esasen bu yönde ışık tutuyor. Şöyle ki: Yönetim kurulu üst 
gözetim, strateji belirleme ve risk yönetimi konularında mutlak olarak yetkileri elinde tutuyor. Bunun dışın-
da yetkilerin tamamen yönetime devredilmesi var ki Türk ticaret kanununda bunun hukuki altyapısı zaten 
mevcut. Ama önemli olan burada yönetim kurulunun mikro adlandırılabilecek işlerin içerisinde kalarak 
stratejiyi gözden kaçırmasını önlemek ve onu gözetim üzerine yoğunlaştırmak. Bu iş bölümü, önümüzdeki 
dönemde şirket yönetimlerine hâkim olacak. Şimdi belki şunu diyebilirsiniz: Bu zaten var. Türkiye’de de 
uygulanıyor. Yetki devri Türkiye’de de yapılıyor ama yönetim kurullarının tamamen üst gözetim görevini 
üstlenmesi, stratejik planlamayı yapması, şirketin amaçlarını ve özellikle İngiltere’de çok altı çizilen, 
şirket kültürünü oluşturma görevini üstlenmesi. Yönetim kurulunun altındaki yöneticilerin de yönetim 
işlevlerini üstlenmesi. Bu yapının iyi işleyebilmesi için yine özellikle OECD ülkelerinde çok önemle altı çi-
zilen konu uzmanlaşma. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde bağımsızlıktan çok uzmanlık önem kazan-
maya başladı. O şirketin içinde bulunduğu sektörün ve şirketin genel yönetim kurulu kompozisyonunun 
gerektirdiği özelliklere sahip yönetim kurulu üyelerinin olması [önemseniyor]. Dolayısıyla Türkiye’de en 
azından belli bir dönemde çok sıkça görülen emekli bürokratların yönetim kurullarına prestij için girmesi 
dönemi artık önümüzdeki dönemde tamamen kapanacak. Çünkü yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette o işi 
yapabilecek uzmanlığa, yetkinliğe sahip olması özel bir önem taşıyor.

Bu sistemin işleyebilmesi için de bu uzmanlığın varlığı şart. Altını çizmek istediğim bir başka husus ça-
lışanların yönetime katılması. Bu da gerek OECD gerek İngiltere’deki kurumsal yönetim ilkelerinde ön 
plana çıkan bir konu. Almanya’da çalışanların yönetim kurullarında temsiline ilişkin bir yasal düzenleme 
var. Çalışanları ücret karşılığında çalışan birileri olarak görme dönemi artık kapanıyor. Çünkü burada bir 
iş sermayesi, insan sermayesi söz konusu. Pay sahipleri parasal sermayeyi getiriyor ama çalışanlar da iş 
sermayesini, insan gücü sermayesini getiriyor. Bu nedenle, çalışanların yönetim kurullarında temsilinin 
bir hukuki temeli de oluşturulmuş durumda çünkü onlar da bir sermaye koyuyor. Ve bunun karşılığında 
elbette özellikle üretim maliyetlerinde düşme ve üretimde etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Farklı fark-
lı modeller var: Çalışanların yönetim kuruluna doğrudan girmesi, çalışanlardan oluşturulan bir konseye 
belli kararlarda onay yetkisi verilmesi veya karma modeller. Ama önemli olan çalışanların bir insan gücü 
sermayesini temsilen yönetimlere girmesi. [Bunun] önümüzdeki döneme damgasını vuracağını düşünüyo-
rum. Bunun dışında yönetim kurullarının karar alırken tam ve mutlak bilgiye sahip olarak karar almasını 
sağlayacak mekanizmalar üzerinde çok duruluyor. Bunların başında şirket sekreteri tabi kurumsal yönetim 
anlayışının getirdiği bir kavram. Şirket sekreteri diyebileceğimiz görevli, esasen alt yönetimle yönetim 
kurulu arasında bilgi akışını sağlayacak ve sadece yönetim kurulu üyesi sorduğunda değil de gerçekten 
şirketin yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgileri yukarıya aktaracak bir görevli olarak gitgide önem kazan-
maya başladı.

Burada ticaret kanununda yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkı düzenlenmiştir ama çok amaca uygun 
bir düzenleme olmadığını düşünüyorum çünkü orada yönetim kurulu üyesi bilginin peşinde koşmak zorun-



sermayepiyasalarikongresi.org.tr318

dadır. Oysaki şirkette ne olup bittiğini kendisine en azından rafine biçimde aktarılması gerekir ki yönetim 
kurulu düzeyinde sağlıklı bilgilendirme yapılabilsin. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde yönetim ku-
rulu başkanıyla birlikte özellikle şirket sekreteri kavramı önem kazanacak ve yönetim kurullarının karar 
alma sürecinde bunlar da etkili olacak.

ALİ AYDIN PANDIR:
Mr. Hatton’a dönmek istiyorum. Soracağım şu aslında: Bu yeni ilkeleri veyahut da yeni trendleri biraz da 
uluslararası perspektiften bize anlatır mısınız? Özellikle sizin de geldiğiniz ve daha önce çalıştığınız İngilte-
re’de bu tür trendlerin bir gelişimi oluyor. Avrupa’da ve İngiltere’de bu nasıl oluyor? Bir de gelecekte yönetim 
kurulları nasıl çalışacak? Oradaki trendler nasıl? Siz hem kendi şirketinizin yönetim kurulunda oturuyorsu-
nuz hem de bir sürü şirketle denetim açısından çalıştığınız için zaten birçok deneyiminiz olmalı bu konuda.

HUMPHRY HATTON:
Burada sanayi devriminin etkilerini görüyoruz. Değişen dünyada bence burada çalışanların üzerindeki et-
kileri de görmemiz lazım. Ben tarihsel olarak nasıl anlıyorum onu açıklayayım. Şimdi zamanda geri gide-
cek olsak insanlar fabrikalarda çalışırken daha kolaydı. Geliyorlardı, kartı okutuyorlardı ve çalışıp çalışma-
dıklarını söylemek daha kolay oluyordu. Sonra insanlar laptoplarda çalışmaya başladı. Herkes laptopunun 
önünde oturup çalışıyor ve klavyede yazıyor. Gerçekten çalışıyorlar mı yoksa sosyal medyaya mı giriyorlar 
bunu söylemek biraz daha zor hale geldi. Çıktıları izlemek daha zor. Üçüncü aşamada, yani iş yerinin gelişi-
mindeki üçüncü aşamada Y kuşağı söz konusu. Laptopumda çalışıyorsam, interneti evde de kullanabilirim, 
kafede de kullanabilirim, tatilde de yapabilirim [diyorlar].

Artık özgürlük ve bağımsızlık istiyorlar. İşlerini yaptıkları sürece nerede olduklarının önemli olmadığı-
nı düşünüyorlar. Dolayısıyla onları görmediğiniz için yönetmek daha zor. Ama şunu da söyleyebilirsiniz: İş 
yapıldığı sürece belki sorun yoktur. Endüstri 4.0’a geçtiğimiz için ekosistemlere, ittifaklara ihtiyacımız var. 
Dijitalleşme burada devreye giriyor. Büyük kurumlarda sadece uzakta çalışanlar söz konusu değil. Sizin 
çalışanınız olmayanlar da var. Dışarıdan taşeronlar veya sizin için çalışan başka taraflar da olabilir. Bu o 
kişiler için çok iyi çünkü özerklik sahibiler. Y kuşağı hem yaptıkları işte uzman olmak hem de çalışmaları 
konusunda bağımsızlık ve esneklik istiyor. Aynı zamanda bir amaç hissetmek istiyorlar. Bu amaç hissi 
onlar için çok önemli. Bu zorluklar var karşımızda. Bunlar yeni yönetim kurulları için ne anlama geliyor? 
Çalışanlarınız olmayan kişileri, ekosistemin parçası olanları, dijitalleşmiş paydaşları ve çok gizli bilgilere 
erişimi olan tarafları kontrol etmek çok zor. Bu zorlayıcı ortamda ben bir gerilim olduğunu düşünüyorum. 
İşletmeler küresel hale gelmek isterken siyasetçiler ve düzenleyiciler yerelleşmemizi istiyor. Yani verilerin 
mesela bu ülkede tutulmasını istiyoruz. Veri güvenliği ve gizlilik düzenlemeleri [işleri] zorlaştırıyor. Böyle 
iki taraf arasında bir gerilim var. İşgücü ekosisteminin daha otonom, daha özerk ve kontrolü daha zor hale 
geldiğini görüyoruz.

ALİ AYDIN PANDIR:
Sayın Hatton, çalışanların yönetim kurullarına katılımı konusunda ne söylüyorsunuz? Profesör Manavgat’ın 
söylediği İngiltere’de işe yarar mı?

HUMPHRY HATTON:
Çalışanların kurullarda olması önemli. Almanya’da bu model hep kullanılıyor. Bizde henüz bu konuda bir 
mevzuat yok ama bazı şirketler gönüllü olarak çalışanları katma yönünde ilerliyor. Belki şirketteki genç-
lerden oluşan bir danışma kurulu olabilir. Onlar da kurul üyeleriyle düzenli olarak toplantı yapabilir. Daha 
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gayri resmî bir grup olur ama bence çok değerli. Şirket yöneticileri genç nesli ve onların iş deneyimlerini 
dinlemeli. Harika fikirleri var. Bizim gibi engelleri görmüyor olabilirler. Resmî kurul açısından belki bazı 
şirketler için bu çok zor olur ama danışma kurulu modelini de uygulayabilirler.

ALİ AYDIN PANDIR:
Şimdi biraz daha pratiğe dönelim. Duygu Hanım sizin çok çeşitli şirketlerde deneyiminiz var. Hepsi kurum-
sal ama şu anda bulunduğunuz aile şirketi. Onun da ayrı dinamikleri var. Belirsiz karışık zor dönemlerde 
kurumsal dayanıklılığı artırmak için yönetim kurullarına ne görev düşüyor? Özellikle sizin deneyiminiz bu 
konuda gerçekten değerli çünkü şu anda çok çeşitli yönetim kurullarında bu deneyimi kazandınız. Özellikle 
şu andaki aile şirketinde bu nasıl çalışıyor?

DUYGU YILMAZ:
Yönetim kurulları şirketlerin kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli sürdürülebilirlikler hedefleri için var 
Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz çok değişken risklerin olduğu, daha önce hayatımızda hiç olmayan 
risklerle baş başa kaldığımız bu dönemde, yönetim kurullarının rolü çok daha önemli bir hal aldı. Hem şu 
anda çalıştığım şirket hem daha önceki tecrübelerimden yönetim kurullarıyla ilgili özellikle önemli buldu-
ğum rol ve sorumlulukları şöyle özetleyebilirim. Bunlardan birincisi ve en önemlisi kurum kültürü. Ben-
ce kurum kültürü yaratmak bir yönetim kurulu için olmazsa olmaz görevlerden bir tanesi. Burada neden 
bahsediyorum: Herkes tarafından benimsenmiş, misyonu, vizyonu ve değerleri olan bir şirket. Sağlıklı bir 
kurum kültürünün de kurumun birleştirici unsuru olduğunu düşünüyorum. Bunu herkesin benimsemesi 
için sadece duvarlara yazmak ve faaliyet raporunun içerisine koymak değil, strateji, iş hedefleri ve iş modeli 
gibi tüm unsurların içine koymak lazım. İçinden geçtiğimiz çok hızlı değişen, bazen takip etmekte zorlandı-
ğımız dönem içerisinde misyon ve vizyonu bilinçli ve ölçülü biçimde değiştirmek bu döneme ayak uydurmak 
için uygun olabilir. Fakat bir taraftan da değerlerimiz var. Değerler belki de bunların içinde en önemli ve 
değiştirilmesi en zor olanlar. Değerlerin de aynı şekilde sadece yönetim kurulu üyeleri değil, sadece his-
sedarlar değil, şirketteki tüm liderler tarafından yaşandığının hissedilmesi halinde bir kurum kültüründen 
bahsedebiliriz diye düşünüyorum. O zaman da kurumsal itibarın vazgeçilmez bir parçasını yaratmış oluyo-
ruz. İkinci konu operasyonel riskler. Operasyonel risklerde de ben bir iş modelinin oluşturulmasını ve ona 
sadık kalınmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Burada tabi bahsettiğim iş modeli kritik ürün ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak bir model. Yani biz 
kritik bağımlılıklarımızın entegre yönetimini mutlaka sağlamalıyız. Hele içinden geçtiğimiz siyasi risk orta-
mında tedarik zincirindeki kalitesizlik ve kesinti risklerini dikkate alacak bir iş modelini önemsiyorum. Di-
ğer belirtmek istediğim konu ise yönetim kurullarının doğru organizasyon yapısını kurabilmesi. Daha çabuk 
karar alabilen, konu odaklı takım çalışmasına uygun bir organizasyon yapısı yine yönetim kurulunun bence 
en önemli rol ve sorumluluklarından bir tanesi. Belki şu dönemde yine yerel şartlara uyum gerektiren 
konularda daha merkeziyetçi bir yapıya kavuşmak dayanıklı ve esnek bir şirket yaratmak için önemli olabilir. 
Tabi bu organizasyon yapısını kurmak yeterli değil. Bunun için doğru insan kaynağına ulaşmak bir başka 
önemli konu. Yetkin ve kurum kültürüne uygun bir insan kaynağı yapısı çok çok önemli. Mevcut insan kay-
nağımızı motive etmek, elde tutmak için insan kaynakları politikalarının mutlaka gözden geçirilmesi ve yeni 
jenerasyona uygun hale getirilmesini yine çok önemsiyorum. Son olarak tabi şirketler için olmazsa olmaz 
[konu] kurumsal yönetim. Yönetim kurulunun risk yönetimi tarafında ilgili rol ve sorumlularının önemli ol-
duğunu belirtmek istiyorum. Risk yönetimi Türk Ticaret Kanunu’nda yönetim kurulunun devredemeyeceği 
görevlerden bir tanesi. Bu değişen risk ortamında gerçekten bu değişen riskleri dikkate alıyor muyuz? Bu 
değişen risklere uygun bir risk ölçüm metodolojimiz var mı? Bunları değerlendirmemiz lazım. Risk komi-
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teleri halka açık şirketlerde var ama bu risk komitesi üyelerinin bu konudaki yetkinlikleri doğru ve tam mı? 
Yönetim kurulunun kendi yapısını da buna uygun hazırlaması lazım. Yönetim kurulunda çeşitlilik çok çok 
önemli. Burada kadın erkek çeşitliliğinden bahsetmiyoruz. Sektör, disiplin, yaş, tecrübe, milletlerarası 
farklı kültür ve coğrafyadan kişilerin yönetim kuruluna katılıyor olması çok farklı bir ortam yaratıyor 
ve karar alma kalitesini müthiş derecede artırıyor. Bunun yanında o masada bağımsız bir yönetim ku-
rulu üyesinin olması düşünce özgürlüğünü, eleştirel düşünceyi masaya koyabiliyor. Biz bunu şirketimizde 
gerçekten deneyimliyoruz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin o şirket yöneticilerinin geçmiş tecrübeleri-
nin mirasını taşımadıkları için aslında daha vizyoner, daha açık görüşlü bir şekilde olaylara bakabilmeleri 
bence çok önemli. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aile şirketlerindeki rolü çok daha önemli çünkü aile 
üyesi bireylerin ilişkilerinin dengelenmesinde çok kritik ve önemli bir rol oynuyorlar.

ALİ AYDIN PANDIR:
Bu risk konusu aile şirketlerinde nasıl çalışıyor? Kurucu bildiğim kadarıyla sizin yönetim kurulunda ayrıca 
başkan. Şimdi girişimci denilen kişi zaten risk alıp onun karşılığında kâr bekleyen kişi. Sütaş aile olmasa 
daha mı az riskli hareket ederdi? Veyahut Başkan Muharrem Bey risk komitesine rağmen kendi kararlarını 
alıyor mu?

DUYGU YILMAZ:
Ben risk komitesi başkanı olarak burada oturuyorum. Benim geçmiş sekiz yıllık bir bağımsız denetim tec-
rübem var. Onun dışında risk yönetiminde iki tane bağımsız yönetim kurulu üyesiyle birlikte çalışıyoruz. 
Dolayısıyla biz gerçekten uluslararası anlamda ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve bunları tabi ki düzenli 
olarak yönetim kuruluna çıkarıyoruz. Bundan 3 ya da 4 yıl önce bizde icra komitesi ve yönetim kurulundan 
oluşan ikili bir yapı vardı. Fakat birtakım gelişmelerden sonra bunları birleştirmeye karar verdik. Şu anda 
farklı disiplinlerden gelen, yani mali işlerden, pazarlamadan, vs. gelen daha kapsayıcı bir yönetim kuruluyla 
çalışıyoruz. Yönetim kurulunun ortak kararıyla risk almamız gereken durumlar çıkabiliyor. Ama iş hayatında 
risk almak sadece aile şirketlerine has değil. Her [şirkette] var. Önemli olan o riskin sonuçlarını bilmek. 

ALİ AYDIN PANDIR:
Ümit Bey’e geçelim. Gelecekte yönetim kurulları nasıl olmalı, yönetim kurulu sekreteri veya yönetim kuru-
lu üyelerinin nitelikleri gibi çok çalışmaları var. Öncelikle bunları anlatmasını rica edeceğim.

ÜMİT İHSAN YAYLA:
Ben bir hukukçuyum ama size biraz teknolojiden bahsetmek istiyorum. Teknolojideki değişimin uluslara-
rası ve Türkiye’deki şirketlere getirecekleri yönetim anlayışımızda değişimler meydana getirmeli mi? Ayrıca 
artık yöneticilerimizi değiştirmenin zamanı geldi mi sorularına biraz bakmak istiyorum. Yapay zekâyla ilgili 
singularity diye bir kavram var. Hepimiz yapay zekâyı duyduk. Hepimiz bu konuda magazinsel olarak bilgi 
sahibiyiz. Ama yapay zekânın şirketlerimize ve bizlere neler getireceği konusunda çok da fazla bilgi sahi-
bi olmadığımız ortaya çıkıyor. Bunu nereden biliyoruz? McKinsey 2016 yılında yaptığı araştırmada şirket 
yöneticilerine önümüzdeki 15 yıl içerisinde sektörünüzde ne gibi gelişmeler olacak, bu gelişmelere ayak 
uydurabilecek misiniz, yapay zekâ uygulamaları sizin şirketinizi etkileyecek mi gibi sorular sormuş. Sadece 
%16’sı. Büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri aslında çok da anlamıyoruz diye samimiyetle itiraf etmiş. 
Her şey o kadar hızla değişiyor ve şu anda uluslararası ticaret o kadar komplike hale geldi ki bireyin kendi 
başına bütün bu sistemi aynı anda anlayabilmesi çok zor. Böyle bir anda şöyle düşünün: Kendi kendine sü-
ren otomobiller veya tıp alanında teşhis ve tedavinin büyük ölçüde yapay zekâya kayması gibi durumlar söz 
konusu. Peki acaba bu gelişmeler biz şirket yöneticilerini kaygılandırmalı mı? İşin aslına bakarsanız bunu 



PANELLER 321

düşünen yöneticiler kaygılanıyor. Çünkü önümüzdeki 15 yıl içerisinde ne yapacakları konusunda net bir fi-
kirleri yok. Singularity, blockchain, makine öğrenimi gibi gelen kavramları çok da iyi biliyor değiller. Aslında 
çoğumuz çok da iyi biliyor değiliz. Fakat bildiğimiz şey şu: Bir şeyler değişecek. Şirketimiz ve bireysel olarak 
kariyerlerimizi bile konumlandıramamak önemli bir risk yaratacak. Çünkü teknoloji üstel olarak büyürken 
çok eski ve köklü şirketlerin yönetimleri değişime ayak uyduramıyor ve değişime ayak uyduramayınca da 
geri kalmaya mahkûm oluyorlar. Bir örnek vereyim size: 2007 yılında o zamanki Forbes dergisinin kapa-
ğında Nokia’nın CEO’su elinde bir Nokia cep telefonu tutarak resmedilmişti. Altında da şöyle bir ibare 
vardı: Kral. Bir milyar kullanıcı. Onu kim yakalayabilir? 2007 yılından bugüne kadar geçen sürede Nokia 
artık mobil dünyanın lideri olmaktan çok uzak. [Nokia] bir başka firma tarafından yutuldu ve bugün 
artık sadece eski ve köhnemiş bir marka olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Durum aslında şu: Nokia’nın 
başına gelen herhangi birimizin başına gelebilir. Diyelim ki uluslararası veya Türkiye’de herhangi bir şirkette 
yöneticiyiz. Şu aşamada bile şirketlerimiz operasyonel işlemleri için karar alma mekanizmalarında yapay 
zekâyı kullanabilir ve kullananlar da var. Örneğin, Deep Launch Ventures diye bir şirket var. Bu bir girişim 
sermayesi şirketi. Ağırlıklı olarak biyoteknoloji firmalarına yatırım yapıyormuş. Fakat biyoteknolojinin şöyle 
bir özelliği var: Her 100 projeden 96’sı olumsuz sonuçlanıyor. Yani bu piyasada yatırım yapmak bir girişim 
sermayesi şirketi için çok zor. Biz insanlar doğru yatırım kararlarını almak için çoğu zaman çok geç kalıyo-
ruz. Bunun üzerine bu firma ilk defa bir yapay zekâ uygulamasını kullanarak yatırım kararları almış ve bu 
şirketi iflastan kurtarmış. Birçok şirket bu yapay zekâ uygulamalarını yönetici veya yöneticileri kontrol eden 
uygulama olarak kullanmaya başlamış durumda. Bu 2014’lerden itibaren başlayan bir süreç. Sizce bunu 
niye yapıyorlar? Aslında yönetim kurulunda kadın üye niye aranır? Yönetim kurulunda kadın üye olmasının 
nedeni çeşitlilik sağlamaktır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin gereği nedir? Çünkü bağımsız yönetim kurulu üyesi şirket yönetimiy-
le ilgisi olmayan, bu sebeple güvenilir ve denetim fonksiyonunu ifa eden bir kişidir. İşte belki önümüzdeki 
dönemde kurumsal yönetimde OECD ülkelerinde şöyle bir şey de göreceğiz. Artık yönetim kurullarınıza 
lütfen yapay zekâyı sokunuz çünkü bu uygulama sayesinde sizler bizim gözümüzde daha güvenilir şirketler 
haline geleceksiniz [diyecekler]. Acaba mevcut durumda şirketlerimiz buna ruhsal olarak ne kadar hazır? 
Değişime ayak diremek aslında insanın tabiatında var. Bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Teknolojiden kork-
mak yerine teknolojinin ne getireceğine ilişkin bu fütüristik tartışmaların içinde bulunmak gerekiyor. Yani 
yönetim kurulları, sadece nasıl yöneteceklerine değil, nasıl yönetmeleri gerektiğine ilişkin de yapay zekâyı 
ve yapay zekâya bağlı bütün diğer kavramları sık sık ve derinlemesine tartışmak zorunda artık.

ALİ AYDIN PANDIR:
Geçen hafta yurtdışında yapılan bir konferans yapay zekâ üzerineydi. Mesleklerin geleceği diye bir kitap ya-
zan Profesör Huskind var. O ileride rutin hiçbir iş kalmayacak, her şey AI tarafından yapılacak dedi. Bütün 
kararları bilgisayar alırsa peki o zaman şirketler birbirine nasıl fark sağlayacak dedim. Kimin daha çok 
datası varsa, kimin işlemcisi daha hızlıysa o üstünlük sağlar dedi. Ben buna katılmıyorum. Bir yine insan 
faktörünün bir fark yaratacağını düşünüyorum. 

ÜMİT İHSAN YAYLA:
Bu konunun tartışmasında aslında ortaya çıkan şey şu: akıllı insanlarla akıllı makineleri birleştirebilen şir-
ketler öne çıkacak. Hatta ülkeler. 

ALİ AYDIN PANDIR:
Çağlar Hoca’ya dönmek istiyorum. Siz yurtdışındaki gelişmeleri anlattınız da Türkiye’de neler oluyor, bun-
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ların Türkiye’ye gelişi ne kadar sürüyor? Ne kadar benimseniyor, içselleştiriliyor? Özellikle hem halka açık 
şirketler hem de olmayanlar açısından bir değerlendirme yapar mısınız?

PROF. DR. ÇAĞLAR MANAVGAT:
Acaba Türkiye’de kurumsal yönetimin düzenlenmesindeki genel eğilim amaca uygun mu? 2012 yılında yeni 
Sermaye Piyasası Kanunu’ndan sonra çıkarılan Kurumsal Yönetim Tebliği genel geçer uygulamayı kural ha-
line getirdi. Yani ilkeden kurala doğru bir gidiş başladı. Hatta şöyle bir durum ortaya çıktı: Sermaye Piyasası 
Kanunu diyor ki Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerini düzenler ve bunlara uyulması zorun-
lu olanlarını da belirler. SPK’nın yetkisi var kurumsal yönetimin neliğinin somut bir tanımı elbette kanunda 
da yok. Ve bu çerçevede kurumsal yönetim adı altında esasen yepyeni bir ticaret kanunu yaratabilirsiniz. SPK 
bunu yapmıyor tabi elbette ama uyulması zorunlu çok kural var. Hukukçuların kullandığı bir benzetme var: 
[Bu] şirketlere bir çelik korse giydirmeye benziyor.

Oysaki her şirketin yönetim kurullarının yapısını oluşturmasında ve şirket yönetim kurullarının işleyiş 
kurallarını belirlenmesinde şirket kültürü çok büyük önem taşıyor. Bu çelik korseyi giydirdiğiniz zaman 
özellikle halka açık şirketlerde kurumsal yönetimde bir gelişme sağlamak mümkün olmaz. kurumsal yö-
netimin esas varlık sebebi, diyaloğa, karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak ve zaman içerisindeki değişimlere 
hızla cevap verebilecek dinamik reaksiyonları göstermektir. Bunları uyulması gereken katı kurallar haline 
getirdiğinizde bu gelişimin önünü kesmiş olursunuz. Ben Türkiye’de ne yazık ki böyle bir tehlikeli gidişi ku-
rumsal yönetim düzenlemelerinde görüyorum. Şirketlerdeki kurumsal yönetim gelişimini de engelleyebi-
lecek özellikler taşıyor. OECD ülkelerine ilişkin olarak yapılan çalışmada Türkiye ve Portekiz kurumsal 
yönetim ilkelerini en çok zorunlu kılan ülkeler. Burada bir yanlışlık olduğunu görmek gerekiyor. Bağımsız 
yönetim kurulu üyeliği Türkiye’de bence çok da amaca uygun biçimde çalışmıyor. Biraz önce Duygu Hanım 
da bununla bağlantılı olarak en azından nasıl olması gerektiğine ilişkin birtakım değerlendirmeler yaptı. Ba-
ğımsızlığı katalog haline getirdiğiniz zaman bağımsızlığı sağlamak mümkün değil. Onun için burada küresel 
olarak bu yönde bir anlayış hâkim olmaya başladı. Artık bağımsızlıktan çok uzmanlık önem taşımaya baş-
ladı. Çünkü gerçekten eğer belli bir alanda gerekli uzmanlığa ve yeteneğe sahipseniz, gerekli etik değerlere 
sahipseniz orada ayrıca bağımsızlığı aramaya gerek yok. O yönetim kurulu zaten beklenen işleri yerine ge-
tirecektir. Dolayısıyla Türkiye’deki işleyiş bakımından ben bağımsız yönetim kurulu üyeliği sisteminin çok da 
iyi işlemediğini düşünüyorum. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin hiç olmaması kötü olmasından daha iyi 
aslında. İşte Enron olayını herkes biliyor. oradaki bağımsız denetim şirketi olmasaydı belki Enron [skandalı9 
olmayacaktı. O olduğu ve esasen herkes ona güvendiği için bu sistem yürüdü. Dolayısıyla bağımsız yönetim 
kurulu üyeliği uzmanlığa, yeteneğe ve etik değerlere dayalı bir anlayışa doğru evirilmezse korkarım ileride 
daha olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

ALİ AYDIN PANDIR:
Mr. Hatton’a dönmek istiyorum ikinci soru için. Sabahleyin Türkiye saatiyle kalkıyoruz. Gece Mr. Trump bir 
tweet atmış. Böyle dalgalı denizde gemiyi yürütmek gibi bir şey şirket yönetimi. Ne zaman, nereden, ne 
dalga geleceğini de bilemiyorsunuz ama bu büyük gemileri hızlı da durdurup kaldıramazsınız. Onun için bu 
çeviklik denilen şeyi şirketler nasıl sağlar ve yönetim kurullarının bu konuda yapacağı neler var?

HUMPHRY HATTON:
Ben bugünkü iş ortamında kesinlikle çok daha çevik olunması gerektiğini düşünüyorum. Bununla bağlantılı 
başka bir şey de kurumsal dayanıklılık. Artık sadece kriz yönetiminde ve yanıt vermede dayanıklı olmanız 
yetmiyor. Çok çabuk da karar vermeniz lazım. Tabi kaçınılmaz olarak şöyle bir şey var: Buradaki yanıt hızı 
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da aynı hızda olmalı. Sayın Trump’ın attığı bir tweet buradaki fiyatları bir gecede %10 oynatabiliyor. Na-
sıl yanıt verdiğiniz önemli. Çok daha düşük seviyedeki kararları başkalarına delege etmek gerekiyor. Üst 
seviye kararları çok hızlı vermek gerekiyor. Belki fiziksel bir toplantı yapmak zorunda kalmadan bir inter-
net yanıtı olabilir. Burada da çok detaylı bir olaya yanıt planı yapmak yerine birkaç simülasyon yapılabilir, 
workshop’lar veya roleplay’ler düzenlenebilir. Aksi takdirde [yaşanacak] ilk olay gerçekten büyük bir sorun 
olabilir. Mesela, server’ınız bozulur, çöker ve müşterilerinizin bilgilerine ulaşamazsınız. O zaman çok hızlı 
tepki veremezsiniz. Öyle olursa sadece kurumsal dayanıklılık açısından sorun yaşamakla kalmaz müşteri 
ve paydaşlarınızı da kaybedersiniz. Tabi ki buradaki büyük alan hep güvenlik konusu. Siber saldırıya uğra-
dığınızda insanlar gerçekten çok zor, kötü bir şey der ama siber atağa uğrarsanız bu sizin hatanız haline 
gelir. Yeterince önleyici yazılım kullanmamışsınız diye algılanır ve düzenleyiciler de size çok büyük cezalar 
kesebilir. Dolayısıyla sadece ceza ödemekle kalmazsınız ve müşteri de kaybedersiniz. Bunun son kısmı da 
sosyal medyanın etkisi. Bunu da sadece Başkan Trump ve tweet’lerinde görmüyoruz. İnsanlar kampan-
yalar yürütüyor. Mesela Uber’in kurumsal kültürle sorun yaşadığı çok çabuk bir şekilde yayıldı ve insanlar 
şirketten ayrıldı. Hatta başkan da görevinden ayrıldı. Yani sosyal medya çok hızlı değişimlere sebep oluyor 
ve bunun ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Bu her şirkette, her kurumda olabilir. Bu durumda kurul 
hemen seferber olmalı. Peki İngiltere’deki şirketler Brexit belirsizliği konusunda ne yapıyorlar? Birden fazla 
plan mı hazırlıyorlar? Bütün senaryolar kötü aslında. Çoğu zaten kötü, bazıları daha kötü hatta ama hepsi 
tabi ki kapsamlı modelleme yapıyorlar. Zorluğu ise hangi modelin olacağını bilmemeniz. 

ALİ AYDIN PANDIR:
Duygu Hanım size geçelim. Şu anda en çok sorulan sorulardan biri halka açık olmayan şirketlerde nesiller 
arası aktarım. Sizin tecrübelerinizde nasıl oldu bu iş? Veya nasıl olmalı nesil geçişi? Yeni nesiller nasıl ha-
zırlanmalı? Onlar mutlaka şirket yönetiminde yer almak zorunda mı yoksa başka bir işi de yapabilirler mi?

DUYGU YILMAZ:
Aile şirketlerinin Türkiye’de ve dünyada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye’de mevcut aile işlet-
melerinin %13’ü üçüncü nesil tarafından yönetiliyor. Dördüncü nesiller tarafından yönetilen aile şirketleri 
bu toplam şirketlerin %2’si kadar. Ortalama ömürleri de yine Türkiye’de 25-30 yıl. Bu ömrü uzatmak için ne 
yapmalıyız? Birincisi kurucular bu değişimi anlamalı. Burada en büyük rol kesinlikle kuruculara düşüyor. 
Kurucular kurumsal yönetimin, kurumsallaşmanın önemini anlar ve kavrarsa sonrası bence çok kolay. 
Burada belki hepimizin bildiği güzel bir reklam sloganı var: Kontrolsüz güç, güç değildir.

O kuruculara bunu anlatmak lazım. Gücünüzün bir kısmını paylaşıyorsunuz ve bunu profesyonellerle birlik-
te daha kolektif bir çalışma ruhu haline getiriyorsunuz. Aslında sizi kimse şirketin dışına çıkarmaya çalış-
mıyor. Dolayısıyla bence burada bunun kurucu tarafından benimsenmesi, içselleştirilmesi işin en ama en 
önemli kısmını oluşturuyor. İkinci yapılması gereken de ailenin kurumsallaşması. Ailenin kurumsallaşma-
sı için de aile anayasasının oluşturulması gerekiyor. Bu aile anayasasında aile üyelerinin tümünün görev 
tanımları, pay sahipliğinin daha bağımsız ve net bir hale gelmesi, zamanı geldiğinde dışarıya çıkmak isteyen 
aile üyesinin hisselerini nasıl satacağı, nasıl geri alacağı, halefiyet planları, kimlerin göreve gelebileceği, 
bunların kriterlerinin belirlenmesi, aile işinde çalışmak istemeyen gençler varsa onlara nasıl bir gelecek 
hazırlanması gerektiği aile anayasasında yer alırsa işler kolaylaşıyor. Ama bunu yapmak kolay değil. Bunu 
yapmak hiç kolay değil. Bunun için mutlaka aile üyelerinin tümünün mutabakatı gerekiyor. Bu işi modere 
edebilecek dışarıdan bağımsız birinin varlığı çok önemli. Uzun, meşakkatli bir yol ama uzun süreli yaşayan 
bir aile işletmesi için de şart. Ben onun dışında bir başka konuyu daha yine aile işletmeleri için önemli gör-
düğüm için vurgulamak istiyorum. Aile üyelerinin şirkette görev almasında liyakatin en önemli konulardan 
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biri olduğunu düşünüyorum. İçeriye alacağınız aile üyesinin ayrı bir profesyonel gibi tecrübesi, eğitimi 
ve yeteneği olup herkesin tabi olduğu aynı insan kaynakları süreçlerinden geçtiğinden tüm şirket emin 
olursa o şirkette bir adalet duygusu oluyor. O adalet duygusuyla birlikte bence daha verimli bir çalışma 
ortamı sergileniyor. Sadece içeri alırken değil, daha sonraki performans değerlendirmelerinde de yine diğer 
profesyonellere yapılan süreçlerin onlara da yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

ALİ AYDIN PANDIR:
Ümit Bey yapay zekâ konusunda sözlerini bitiremedi. İleride bu kadar çok yapay zekâyla yönetilen şirket 
olursa bunun hukuki sorumluluğu nasıl olacak? Mesela, sürücüsüz, otonom araçlarda kaza olduğu zaman 
kim sorumlu? Araç sahibi mi, dizayn eden mi, bilgisayarın programcısı mı? Otonom araç yolda giderken 
önüne bir yaya çıkıyor. Kaldırımda da bir yaya var. İkisinden birini çarpıp öldürecek. Tercihi nasıl yapacağı gibi 
etik sorunlar var. Sizce şirketlerin geleceğinde bu tür sorunlar nasıl çözülür?

ÜMİT İHSAN YAYLA:
Nisan 2018’de Harvard Law Review’da yayımlanmış bir çalışmada Amerika Birleşik Devletleri New York 
Stock Exchange’deki yönetim kurulları üyelerinin seçiminin aslında büyük bölümünün hatalı olduğu or-
taya kondu. Çalışmada şunu bulmuşlar: Yönetim kurulu üyeleri bağımsızlar hariç erkek, geniş network’lü, 
finans kökenli ve çok sayıda yönetim kurulu üyeliği [olanlar]. Yapılan çalışmada bu kullanılan algoritma 
sayesinde aslında bu seçim kriterlerine sahip olanların otomatikman bir yönetim kurulu üyeliğine seçildiği 
ortaya çıkmış. Şirketlerin yönetim kurulu atamasında yapay zekâ kullanılmaya başlandığında artık liyakati 
bizler değil makinenin kendisi ölçecek. Şirketler açısından yatırım fonlarının dikkat çektiği önemli bir unsur 
var: Güçlü CEO’nun yönetim kuruluna müdahalesine izin vermeyin diyorlar. Bunu nedeni güçlü CEO’nun yö-
netim kurulu üyelerini seçiminde çok etken olması. Ve güçlü CEO kendi çevresinden arkadaşlarını toplayıp 
yönetim kuruluna koyduğu zaman aslında kurumsal yönetim dediğimiz şeyin altını dinamitlemiş oluyor. 
Gerek uluslararası hukuk gerek ulusal hukuk her zaman olduğu gibi ne yazık ki teknolojinin arkasında 
gelmekte. Amerika Birleşik Devletleri’nde Securities and Exchange Commission, SEC sermaye piyasala-
rında yapay zekâ kullanımının en azından nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir çalışmayı başlatmış durumda. 
Benim umudum, ülkemizde de aynı tartışmaların teknoloji odaklı olarak yapılması.

ALİ AYDIN PANDIR:
Bir tane soru alabiliyormuşuz. İlk kaldıran soracak. 

SORU:
Merhabalar, Ufuk Saygın, Aqua Danışmanlık. Bugün artık ülkelerin sahip olduğu markalarla değerlendiğini 
düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemizin işletmeleri sadece yönetim kurullarına bırakılmayacak kadar değerli. 
Bu sebeple kanun koyucudan beklentilerimiz neler olabilir? Yani hâkim ortağın dışında karar almada kanun 
koyucunun getireceği kanunlarla farklı yönetim prensipleri geliştirilebilir mi?

PROF. DR. ÇAĞLAR MANAVGAT:
Sorunuzla ilgili kendi düşüncemi aslında konuşmamda açıklamıştım. Burada şirketlere zorlanacak tek tip 
bir yönetim tarzı bence yok. O yüzden artık anonim şirketlerin yönetimlerinde şirketler hukukunun pozitif 
kuralları yerine kurumsal yönetim ön plana çıkmaya başladı. Hem Amerikan hukukunda hem de Anglosak-
son hukukunun uygulandığı Avrupa ülkelerinde bu konuda da çok ciddi bir eğilim var. Kanun koyucu bence 
fazla bir şey yapmasın. Çünkü buradaki aşırı düzenlemeler gelişmenin önüne geçiyor. Özellikle yönetim 
ve işletme alanında şirketlerin kendi özelliklerine uygun yönetim tarzlarını geliştirebilmeleri gerekir. Yöne-
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tim kurullarının oluşumu, yönetim kurullarında karar alınması, yönetim kurullarının pay sahipleriyle olan 
ilişkileri şirketlerin kendilerine uygun yönetim anlayışıyla oluşturulmalı. Türkiye’de ticaret kanunu bence 
bu konuda daha tutucu olması beklenirken daha liberaldir. Ama SPK’nın kurumsal yönetim düzenleme-
lerinde tehlikeli bir gidiş olduğunu da vurgulamak istiyorum. Zorunlu uygulamalar yerine birtakım belki 
ilkeler belirlenebilir. Mesela çalışanların yönetime katılması konusunda yol gösterici ilkeler düzenlenmesi 
gerektiğini düşünüyorum çünkü bu Türkiye’de çok da fazla üzerinde konuşulan bir konu değil. Ama bunlar 
zorunlu kılınamaz. Şirket kendi ihtiyaçlarına, gereksinimlerine göre hareket eder diye düşünüyorum. Yani 
burada kanun koyucudan bir şey beklemek yerine kanun koyucu bu işe girmesin demek belki daha doğru.

ALİ AYDIN PANDIR:
Efendim zamanımızı aştığımız için doldu. Burada Sermaye Piyasaları Birliği’nden izin alarak derneğimizin 
de reklamını yapayım. Bu sorularınızı bizim TKYD Zirvesi’nde çok daha fazla detaylı cevaplandırabiliriz. Pa-
nelistlerimiz ve dinleyicilere çok teşekkür ederiz.

SUNUCU:
Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz ve plaketlerinizi vermek üzere Türkiye Sermaye Piyasa-
ları Birliği yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili Sayın Dr. Alp Keler’i davet ediyoruz.
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DERİN ALTAN:
Bugün biraz kalabalık bir panelle karşınızdayız. Öncelikle ilk sorumu Korkmaz Beye iletmek istiyorum. 
Korkmaz Bey biliyorsunuz, geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde Türkiye’de halka açılmaya çalışan şirketlerin 
Londra borsası, Borsa İstanbul arasında bazen hangi borsaya gidemeyeceklerini düşündükleri bazı durum-
larla karşılaştık. Sizlere bu konuları ilettiler. Siz SPK ile koordine ettiniz, ilgili düzenleyici otoritelerle koordi-
ne ettiniz ve Türkiye’de halka arzları kolaylaştıracak birçok adımlar attınız. Ve bu adımlar çok değerliydi ve 
bu adımlar sayesinde bazı şirketler yurtdışı borsalarında işlem görmekten vazgeçip, Borsa İstanbul’umuza 
teşrif ettiler. Ve bu sene bu şirketlerin de halka arzlarını yaşadık. Kısaca bu paneli başlatırken, sizden rica 
etsek, neler yaptınız, yatırımcıların veya ihraççıların veya aracı kurumların bu tarz taleplerine nasıl bakıyor-
sunuz, bu konuda bir bilgi alabilirsek panelimizi bu şekilde başlatalım. 

DR. KORKMAZ ENES ERGUN:
Borsa İstanbul olarak halka arzlara çok iyi bakıyoruz. İsteriz bütün şirketlerimiz borsamızda işlem görsün. 
Bugün baktığımızda milli gelirin yüzde 105 büyüklüğünde bir bankacılık, milli gelirin yüzde 28 büyüklü-
ğünde bir sermaye piyasasına sahibiz. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi şirketinden sadece yüzde 11’i 
borsada işlem görüyor. Aslında daha yapacak çok işimiz olduğunu görüyoruz. Kat edilecek çok yolumuz 
var. Bunu işlerimizi kolaylaştırarak alabiliriz. Biz de bu anlamda işlerimizi nasıl kolaylaştırırız diye 2018’in 
başında aracı kurumlarımızla, hukuk firmalarımızla ve şirketlerimizle bir araya geldik ve beraber ortak ça-

PANEL 22: JEDI’IN DÖNÜŞÜ: HALKA AÇILMALAR ÇAĞI
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lışarak neler yapabileceğimizi ortaya çıkardık. 5 tane adım geliştirdik. Borsa olarak vazgeçemeyeceğimiz 
bir kırmızı çizgimiz şirketlerin finansal yapısı, faaliyetleri ve hukuki yapısının iyi olması. 

Onun dışındaki her türlü şartlarımızı kolaylaştırabiliriz. Bunlardan bir tanesi mesela kâr şartımızdı. Eğer 
şirket faaliyet kârı elde ediyor ama finansman gideri nedeniyle dönem zararı elde ediyorsa, bizim bu şar-
tımızı sağlayamadığı için gelemiyordu. Eğer şirket halka arz gelirini nerede kullanacağına izahnamede yer 
verirse, örneğin halka arz geliriyle faaliyet karını dönem zararına çeviren finansman giderlerini yok etmek 
için banka kredilerini kapatırsa ve sunabileceği projesiyonla kara dönebileceğini bizlere gösterebilirse kar 
şartından muaf tutulmasına karar verdik.

Zarar eden şirketin aynı zamanda öz sermayesi eriyeceği için, ikinci adım olarak öz sermaye şartımız-
dan vazgeçtik. Halka arz yapan şirket sermaye artırımı yoluyla arz gerçekleştiriyorsa, halka arz geliriyle 
özsermaye yine sermaye üzerine çıkacaktır. Üçüncüsü yol olarak negatif özsermayeye kadar genişlettik bu 
istisnamızı. Dördüncü adım, tahsisatlarda bir iyileştirmeye gittik. Bildiğiniz gibi tahsilatlar eskiden yüz-
de 30 yurtiçine tahsilat yapılmak zorundaydı. SPK ile görüşerek bunları sıfıra kadar çekme ihtimalimizi 
ortaya çıkardık. Mevzuat yüzde 20 dese de SPK yüzde sıfıra kadar bunu çekebiliyor. Beşinci adım olarak da 
halka arz sırasında fiyatı izahname değişikliği veya bir SPK onayı gerektirmeksizin, aşağı doğru revize 
etme imkânı sunduk. Bu adımlarla birlikte borsamıza sene başında iki tane şirket kazandık. 

Kazandırdığımız şirketlerden biri de Medical Park Sağlık Grubu. Burcu Hanımla beraber çalıştık bu konuda. 
Borsa İstanbul Grubu olarak, şirketlerle beraber uygun modeller geliştirmek isteyen bir tarafız. Bu düzen-
lemelerle birlikte 2018 yılında 9 adet ihraçla birlikte sermaye piyasalarına 5,5 milyar TL tutarında kaynak 
aktarılmış oldu. Aselsan’ın ikincil halka arzını saydığımızda bu rakam 8,5 milyar TL civarında. Pay halka ar-
zından elde edilen gelirin, borçlanma araçları arzından elde edilen gelirin hayli altında kaldığını görüyoruz. 
Dikkat ederseniz borçlanma araçları halka arzında yıllar itibarıyla ciddi bir ivme yakalanmıştır. Şu soruyu 
ileteyim; biz borçlanma araçlarında yakaladığımız bu ivmeyi paylarda nasıl yakalarız? 

DERİN ALTAN:
Orada iki şirketten bahsettik ama, diğer halka arz eden şirketler de bahsettiğiniz beş adımdan yararlandı. 
Gerçekten işin mutfağında olan bir insan olarak bunu çok rahatça söyleyebilirim. 8,5 milyar TL’lik bir halka 
arz hasılatından bahsettik, tabi burada Aselsan da dahil. Bunun da bir kısmı, hatta çok daha büyük bir kısmı, 
oransal olarak büyük bir kısmı yurtdışındaki yatırımcılara satılıyor. Yurtdışındaki yatırımcıların bakış açısını, 
özellikle de son 1-1,5 yıl içerisinde gerçekleşen halka arzlarda yabancı yatırımlardan gelen tepkileri ve ge-
ribildirimleri Mustafa Bey’e sormak istiyorum.

MUSTAFA BAĞRIAÇIK:
Burada etkili olan gelişme, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan trend kırılması oldu. Geçtiğimiz 15 senede 
gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı her zaman kuvvetli bir pozisyonu vardı. ABD’de faizlerin 
terse dönmesi ve diğer global trendlerle bu bağlantı değişmiş oldu. Geçtiğimiz 15 senedir ilk defa yatırım-
cılarla şirketin performansı kadar, Dolar/TL’nin nereye gidebileceği tartışmasını yaptık. Bu tabii ki, Tür-
kiye’nin yabancı sermayeye olan bağımlılığından kaynaklanan bir gelişme. Aynı durum, Malezya, Polonya 
ve Güney Afrika gibi ülkelerde daha az yaşanıyor. Bu ülkelerde sermaye piyasalarındaki yurtiçi birikim daha 
fazla ve dolayısıyla da halka arzların büyük bir kısmını iç piyasada satabiliyorlar. 

Türkiye’de maalesef çoğu şeyde olduğu gibi, sermayede de dışa bağımlı bir yapıdayız. Bizim için en bü-



PANELLER 329

yük sorun, Dolar/TL’nin oynaklığıydı. 4-5 sene öncesinde Ortadoğu’daki çoğu ülke piyasalarda sofistike 
ürünlerin eksikliği, kurumsal yönetim haklarının kısıtlılığı gibi nedenlerle Türkiye’ye rakip olamıyordu. 
Özellikle, Dubai’deki borsanın İngiliz sistemine göre kurulması ve körfez ülkelerinin çoğunda sabit kur uy-
gulaması olması, Türkiye’ye gelen fonların o bölgeler kaçmasına neden oldu. Yani, hem Türkiye’ye gelen 
para miktarı azaldı hem de şirketlerin performansından önce daha konjonktürel konular sorgulanmaya 
başladı. Bunun neticesi olarak, esasında bütün bu 8,5 milyar TL’lik halka arzlara giriş yapan yabancı yatı-
rımcıların ellerinde bulunan diğer hisse senetlerini satarak halka arza girdiğini gördük. Maalesef 8,5 mil-
yar TL tutarındaki halka arzlarla Türkiye’ye sermaye girişi olmadı. 2002-2003’te tartıştığımız ve ondan 
sonra kurtulduğumuz girdaba bir şekilde girmiş olduk. Umarım yakın zamanda bu sorunu aşmış oluruz.

DERİN ALTAN:
Bu mevcut durum değerlendirmesinden sonra Zeynep Hanım sizlere de 2019 yılı için ne beklediğinizi so-
ruyor olacağım? Ertelenen bazı halka arzlar oldu, çalışmasına başlanıp duran halka arzlar oldu. Bunların 
geri gelmesini bekliyor musunuz?

ZEYNEP YENEL:
Türkiye’deki halka arzlarda Türkiye’nin ekonomik durumu tabii ki de etkili. Ancak, uluslararası ekonomik 
konjonktür ondan daha da önemli. Gelişmekte olan piyasalardaki halka arz fonlarına giriş yapan para ve fon 
yöneticilerinin gelişmekte olan piyasalara ilişkin görüşleri, Türkiye’deki ekonomik durumun ve şirketlerin 
başarısının da üstünde. 2014 yılı da dâhil olmak üzere, 2015 ve 2016 yıllarında gelişmekte olan piyasalar 
fonlarından ciddi bir nakit çıkışı yaşanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısında bu durum değişti ve gelişmekte olan 
piyasa fonlarına ciddi bir para girişi oldu. 2017 yılında bu fonlara 55 milyar dolar giriş oldu.

Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapacak olan bir fonun seçenekleri de sınırlı sayıda. Burada bizim böl-
gemizde Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa bulunuyor. Tabi Türkiye’ye de bu şekilde bir para akışı 
oldu ve 2017’de ve 2018’in başında halka arzlar oldu. 2018’in Mayıs ayında Türkiye’de birkaç halka arzı 
geri çekmek zorunda kaldık. Türkiye’deki bazı politik ve ekonomik sorunlar bunun sebepleri arasındaydı. 
Bu dönemde aslında gelişmekte olan piyasaların geneline yönelik olumsuz bir bakış söz konusu oldu. 
EMEA Bölgesi’nde 8 tane halka arzın sadece 2 tanesi yapılabildi. Bu durum, ABD ve Çin arasındaki ticaret 
savaşı, yükselen faizler ve küresel finansal piyasalarda yaşanan oynaklıktan kaynaklı olarak yatırımcıların 
gelişen piyasalara olan bakışının bozulmasıyla ilgiliydi. Mayıs ayından bu yana, sadece Türkiye’de değil, 
gelişmekte olan piyasaların hiç birinde halka arz gerçekleştirilemedi. Şimdi geçtiğimiz iki üç haftada 
yeniden bir hareketlenme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Doğu Bloku ülkelerinde iki tane halka arz başarıyla 
gerçekleştirilebildi. Son dönemde uzun zaman aradan sonra, yeniden gelişmekte olan piyasalar fonlarına 
para girişi olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendiriyorum. Türkiye’de döviz kurunun 
şimdilik stabilizasyon kazanmasını önemli buluyorum. Çünkü şirketler iyi performans gösterse ve hisse 
fiyatları bununla orantılı olarak yükselse bile, kur oynaklığının çok yüksek olduğu TL’nin değer kaybettiği 
ortamda yabancı yatırımcılar çok büyük para kaybedebiliyor. Dolayısıyla o riski almak istemediği için hisse 
senedi piyasasına giriş yapmıyor. Türkiye’de döviz kurunda oynaklığın düşmesiyle birlikte, önümüzdeki yıl 
halka arzlar için uygun bir ortam oluşabileceğini düşünüyorum.

DERİN ALTAN:
Bir nebze işin yurtiçi boyutuna da bakalım açıkçası, Mete Bey sizler için de uygunsa. 2017 ve 2018 yılındaki 
halka arzların bazılarında o kadar yüksek yurtiçi talep geldi ki yüzde 5’inin karşılandığı, halka arz boyu-
tunun tamamının yurtiçi yatırımcılar tarafından bile karşılanabileceği işlemler oldu, Aselsan durumu da 
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zaten gözler önünde halka arzın çok büyük bir bölümü yurtiçi yatırımcılara satıldı. Yurtiçindeki yatırımcı-
ların beklentileri ve talepleri ne yönde ve özellikle de bu özel emeklilik fonlarındaki ciddi bir artış, mevzuat 
değişikliğinden sonraki ciddi artış, halka arzlara bu fonların da katılımını etkiledi ve yurtiçi talebi bir noktada 
artırdı mı? 

METE GORBON:
Yurtiçindeki yatırımcıları iki gruba ayırmakta fayda görüyorum. Bunlardan biri bireysel yatırımcıların bek-
lentileri ve talepleri, ikincisi ise kurumsal yatırımcıların beklenti ve talepleri diyelim. Bireysel yatırımcı her 
zaman için bizim sermaye piyasamızda itici bir güçtür, ciddi bir kitledir ama harekete geçirmek o kadar 
kolay değildir. 2017 ve 2018 yılında halka arzlarımızda bu dinamiği görmüş olduk. 2014’teki AvivaSa halka 
arzından sonra diyeyim, iki yıl boyunca birkaç deneme olmakla beraber, yabancı yatırımcıların ilgi eksikli-
ğinden dolayı denemeler olsa da gerçekleştirilemedi. Ve bu bireysel yatırımcılarda biraz halka arzlar artık 
olmuyor, geniş tabana yaygın halka arzlar pek artık olamıyor tarzı bir izlenime yol açtı. 2017’de gerçekleşti-
rilen Mavi Giyim halka arzının başarılı olduğunu ve ikincil piyasadaki performansın iyi olduğunu gören yatı-
rımcılar, sonraki halka arzın ne zaman olacağını sormaya başladılar. Enerjisa ve Medikal Park arzlarını bu 
olumlu havada gerçekleştirebildik. Bireysel yatırımcılar, Aselsan gibi geçmiş performansını ve yatırım-
cılarla ilişkisini tanıdıkları şirketlerin halka arzına katılmak konusunda daha istekli olabiliyorlar. Ener-
jisa’da ise tahsisat oranlarının düşürülmüş olmasının da etkisiyle, bireysel yatırımcılar tarafından ihraca 
40 katı talep geldi. Ciddi bir ilgi doğru ve bunun devamını Aselsan’da gördük. Burada da ihracın 2.5 katı gibi 
500 milyon doları aşkın bir talep geldi. Kurumsal yatırımcılar 2010 yılı öncesinde halka arz piyasasında 
aktif olmayan bir yatırımcı grubuydu. Bireysel emeklilik fonlarının büyümesi ve halka arz mevzuatındaki 
değişiklikle fonları yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara pazarlayabiliyor olmamızla paylarını artırdılar. Yur-
tiçi kurumsal yatırımcılara 300-400 milyonluk bir halka arzda %2-3’ü zor ayırabilirken, bugün %20’lerden 
bahsedebilir hale geldik. Bireysel emeklilik fonlarının büyümesiyle birlikte, ihraççılar da beklenti içerisine 
giriyorlar. Emeklilik fonları, 90 milyar TL büyüklüğündeki fon toplam büyüklüğünün ancak 4 milyarlık bir 
kısmını hisse senedine ayırabiliyor. Menkul kıymet fonları da 50 milyar TL büyüklükle, hisse senedine ancak 
3 milyar TL’lik kısmı ayırabiliyor. Dolayısıyla, çeşitlendirme portföy sınırlamaları, yoğunlaşma riskleri gibi 
çeşitli nedenlerle birlikte halka arzlarda arzu ettiğimiz tutarları yönlendiremiyoruz.

DERİN ALTAN:
Şirketin yönetimi halka açılacak kadar büyümüş bir şirketi yönetmeye devam ederken, bir de bunun üstüne 
halka arza ilişkin işlerle ilgileniliyor. O yüzden bu konuyu Burcu Hanıma sormak istiyorum. Halka arz süre-
cinden bahsedebilir misiniz?

BURCU ÖZTÜRK:
Öncelikle bankacıların anlattığı kadar kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Size her zaman çok hızlı 
şekilde yapılır, 6 aylık bir süreç, önce izahname hazırlanıyor, sonra denetim yapılıyor, ardından halka arzın 
tanıtımını yapıyoruz kadar kolay anlatsalar da şirket tarafında hayat o kadar kolay geçmiyor. 

DERİN ALTAN:
Biz hiç kolay demedik ama.

BURCU ÖZTÜRK:
O zaman bankalar diyelim, avukatlar biraz daha nispeten bizi konservatif tarafa çektiler. Her şeyden önce 
çok keyifli bir süreç, ben şahsi olarak hem kariyerim anlamında hem de ekibim anlamında çok keyif aldım. 



PANELLER 331

Buradaki en kritik konunun ekip motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu baştan uca tam 6 ay ve 
aralıksız, yani hiç nefes almadan yürüttüğünüz bir süreçti. 6 ayın içerisinde yaklaşık 8-9 hafta ofis dışında 
uzun seyahatler yaptık. Bazen Singapur’a uçuyorduk, Singapur’dan Doha’ya uçuyorduk, bir yandan da mev-
cut iş yürüyordu. Medical Park’ın büyüme profiline baktığınızda her yıl iki tane de hastane açıyoruz. Zaten 
mevcutta çok yoğun çalışan bir şirkettik. O anlamda ekibe delege etme ve bir yandan da birkaç kişinin sade-
ce halka arz sürecini yürütmesi bizim açımızdan çok verimli geçti. Halka arz sürecinde tüm ekibi görevlen-
dirmedik, ekip mevcut işini çok daha sorumluluk üstlenerek yürüttü, halka arz tarafı birkaç kişi tarafından 
yürütüldü. Halka arz süreci tek elden çıktığından bizim için çok verimli geçti. Şirketimizi yatırımcılara tanıt-
mak üzere, roadshow sürecini yönetim kurulu başkanımız Muharrem Bey ile birlikte yürüttük. Bu esnada 
yaşadığım zorluklardan en büyüğü, şirketi başkasına anlatıp pazarlama fonksiyonunu yapabilmekti. O 
değişik bir tecrübeydi çünkü yatırımcının beklentisini nispeten bankadan duyduğunuz kadar öğreniyorsu-
nuz. Dolayısıyla anlattığınız şey onun için pozitif mi negatif mi biraz daha anlamak ve onu değerlendirip bir 
sonraki sunuma nasıl çıkacağınızı netleştirmek o anlamda iyi bir hissiyat gerektiriyor. Çok fazla yabancı 
yatırımcıyla görüştük, yaklaşık sekiz hafta boyunca, 80’den fazla yatırımcıyla görüşme yaptık. Yatırımcı 
görüşmelerinde, hep aynı sunumu aynı enerjiyle aktarmak durumunda kaldık. Çünkü bir yandan işyerin-
de mevcut işler yürüyor, size sorular geliyor gidiyor, vs. o tarafı da yönetiyorsunuz, bir yandan da yatırımcı 
toplantısı yapıyorsunuz. Yatırımcı görüşmeleri sayesinde, farklı bir pencereden bakarak şirketin daha 
önce hiç görmediğim taraflarını görme imkânına kavuştum. Yatırımcıdan almış olduğumuz geri bildirim 
o anlamda çok kritik. Halka arzı başarıyla gerçekleştiremeseydik bile, şirketimizin yönetim şeklinde ciddi 
değişiklikler yarattı bu 6 aylık süreç. O anlamda ben çok değerli buluyorum. Umarım birçok şirket halka 
arz sürecinden geçebilir. Hem ekip olarak da sonrasında başarıya ulaşınca tabi ki onun motivasyonu, onun 
başarının keyfi ayrı. 

DERİN ALTAN:
Teşekkürler Burcu Hanım. İkinci tur sorulara geçerken Korkmaz Bey sizinle devam edelim. Burada biraz 
önce ilk sorunuzun cevabının en sonunda borçlanma araçlarından bahsetmiştiniz. Borsa İstanbul için artık 
sırada neler var? 2018-2017’de neler oldu, nasıl başarılara imza atıldı belli, zaten 2018’in de sonuna geldik. 
Geleceğe nasıl bakıyorsunuz, farklı sermaye piyasası araçlarını canlandırmak için veya halka arzları tekrar 
canlandırmak için kendiniz veya başka kamu kurumlarıyla koordineli biçimde farklı çalışmalar yürütüyor 
musunuz acaba? Burada da ikinci sunumu yansıtabilirsek.

DR. KORKMAZ ENES ERGUN:
Biraz önce bahsettiğim gibi biz borsa olarak halka arzları artıracak, kolaylaştıracak her türlü adımı at-
maya hazırız. Ama bunu biz muhakkak ki tek başımıza yapmayacağız. 2018’in başında sizlerle beraber, hal-
ka arz sürecindeki tüm paydaşları bir araya getirerek ihtiyaca uygun bir çözüm sunmaya çalıştık. Bu deği-
şikliklerle birlikte, halka arzlarla ilgili tabloda rakamları görüyoruz. Bu halka arzlarda yabancı yatırımcıların 
payının %85 olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan payların tamamının kurumsal 
yatırımcılar, yerli yatırımcılar tarafından alınan %15’lik kısmın da önemli bir kısmının kurumsal yatırımcılar 
tarafından satın alındığı görülüyor. Peki buradan hareketle, bir önceki slaydımda bahsettiğim borçlanma 
araçlarındaki ivmeyi buraya nasıl yansıtabiliriz bir canlandıralım gözümüzde istedim. O da şu; borçlanma 
araçlarının halka arzında dikkat ederseniz artık halka arz kelimesini kullanmak bile yanlış, halka arz yok. 
Tamamen nitelikli yatırımcıya ihraç var. Borçlanma araçlarında olduğu gibi, pay senedi ihracında da ihracı 
tamamen nitelikli yatırımcıya yapabilir miyiz? Zaten payların yüzde 90’ı kurumsal yatırımcıya yapılıyorsa, 
yüzde 100’ü niye kurumsal yatırımcıya yapılmasın? Borsa İstanbul bünyesindeki nitelikli yatırımcıya ihraç 
pazarı bu anlamda kullanılabilir. Kolaylığı ne, avantajı ne, dezavantajı ne? Avantajı şu; bir izahname hazırla-
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mak zorunda değilsiniz. İhraç belgesi ile nitelikli yatırımcıya pay ihracı yapabilirsiniz. Başka ne avantajı 
var? Bir koşulu yok, kâr şartı, öz sermaye şartı, sayısal şartı yok. Tek koşulu iyi bir şirket olsun, finansal 
durumu, hukuki durumu, faaliyetleri düzgün olsun. Başka, normal halka arzlarda sürekli müzayede var-
ken, burada şu an tek fiyatlı işlem görüyor ancak bunu SPK ile görüştük, bunun da sürekli müzayede alma 
konusunda çalışmalarımız devam ediyor, iyileştirici olarak. Kamu aydınlatmada çok hafifletilmiş şartlar var, 
mali tablo yayınlama yükümlülüğünde diğer şirketler gibi dört çeyrek yayınlamak zorunda değilsiniz, sa-
dece iki çeyrek mali tablo yayınlamanız yeterli. Çünkü sattığınız paylar nitelikli yatırımcı. Bence bu model 
üzerine düşünmeliyiz. Bu da bizim önereceğimiz, borsa olarak bir model olsun. Buna önyargısız yaklaşıp 
bunu gerçekleştirebilir miyiz? Şöyle bir canlandırırsak, çok iyi bir şirket, halka arz yapmak istemiyor, uzun 
izahname süreçleriyle uğraşmak istemiyor, iki tane fon buldu, nitelikli yatırımcı, onlara satmak istiyor. Fon 
elinde parası var, emeklilik fonu olsun, düzgün bir şirkete yatırım yapıp temettü kazancı elde etmek istiyor. 
Ancak fon diyor ki benim tüzüğüme göre sadece borsada işlem gören şirketlere yatırım yapabilirim. İşte 
şeker var, su var, buyurun bu pazarda işlem görebilirsiniz. Şirket sadece iki tane fona satsın, halka arzla 
uğraşmasın, o iki fonda biz şirketi borsamıza alalım, borsamızın sırasına açalım. Satmak istediği zaman, 
çıkmak istediği zaman, borsamızda hazır pazarda çıkabilir, fiyat tescil ediliyor. Bu şirket yarın bireysellere 
dağıtılmak istediğinde, o da mümkün, izahnamesini yayınlar, normal ana pazara, yıldızı pazara da geçebilir. 
Bir yıl nitelikli yatırımcıda işlem gören fon, çıkma stratejisini bu şekilde belirleyebilir. Bunun gibi modelleri 
biz çalıştırabiliriz. Yeter ki iyi niyet olsun. Yani şirketler yeter ki bu işe karar versin, yapsın. Bakın biz bor-
sa olarak sene başı, birkaç senedir, son birkaç senedir bine yakın şirket ziyaret ettik. Niye gelmiyorsunuz 
diye sorduk. Bakın Anadolu’nun hemen hemen her iline gittik. Borsa sizin gelemeyeceğinizi zannettiğiniz 
uzak bir yer değil. Bakın biz buraya sizin ayağınıza gelebiliyorsak, siz de borsaya gelebilirsiniz dedik. 
Hatta bunlardan bir tanesinde Trabzon’a Mete Beyle gitmiştik, hatırlar. Soruyoruz, niye gelmiyorsunuz? Yani 
kafasında yok, karar vermemiş, elinde bir şirket var, kaybedeceğini zannediyor. Belgeselde seyrettiğimiz 
kaplanlar gibi, kendine bir sınır belirlemiş, oradan dışarı, oraya da içeri kimseyi sokmak istemiyor. Adamdan 
kızını iste veriyor, şirketin yüzde 20’sini vermiyor. Patron benim diyor, ben niye paylaşayım bunu sizinle diyor. 
Önemli olan iyi niyet olsun, karar olsun. 

DERİN ALTAN:
Teşekkürler Korkmaz Bey. Burada açıkçası çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Çünkü size söyledikleri 
konuları daha sonra bize de hukuken ben nasıl bu şirketi dünyanın sonuna kadar yönetmeye devam ede-
bilirim diye bir model oluşturmaya çalışıyor şirketler, borsada işlem görmeye başladıkları zaman. Elinden 
geleni de yapıyorlar. Ama burada açıkçası dünyadaki en büyük şirketlere baktığımız zaman, Coca-Cola’ya 
bakıyorsunuz, en büyük yatırımcısının payı yüzde 7, Mark Zuckerberg’e bakıyorsunuz Facebook’ta yüzde 
11 payı var, Amazon’a bakıyorsunuz keza öyle. Bu açıkçası bir mantalite farkı, belki bu mantalitede bir de-
ğişiklik yapmaya çalışabiliriz. Şirket yönetiminden ve onların aklındaki soru işaretlerinden bahsetmişken, 
açıkçası bu halka arzlardaki equity story dediğimiz şirketin hikayesine ilişkin olarak ben Mustafa Bey’e bir 
soru sormak istiyorum. Bir alt bilgi vermek üzere bir parantez açayım. Bankalar ve şirket yönetimi olağa-
nüstü bir, insanüstü bir çabayla birlikte şirketin bütün verilerini analiz ederek, çok kısa bir zaman içerisinde 
şirketin güçlü yanlarını ve stratejilerine ilişkin bir şirket hikayesi çıkarıyorlar ve açıkçası bu hikâye satılma-
ya çalışılıyor yatırımcılara. Özellikle uluslararası yatırımcılar şirketin hikayesinde en çok nelere dikkat 
ediyorlar ve Türkiye’de sizce bu beklentileri karşılayabilecek, hikâye yazabilecek şirketler hâlâ var mı?

MUSTAFA BAĞRIAÇIK:
Türkiye’ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar, gelişmiş piyasalardan daha yüksek bir büyüme olacağına 
inandığı için, demografik yapımızdan kaynaklı olarak bir büyüme hikayesi olduğuna inandıkları için ge-
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liyorlar. Döviz kurundaki oynaklık, dolar bazlı olan bu yatırımcıların tabi gördüğü büyümenin büyük bir kıs-
mını dövizde kaybettiği zaman iş orada bitiyor. Ama onu bir tarafa koyarsak, bir bu şirketi kim yönetiyor, bizim 
belki Türkiye olarak avantajlarımızdan birisi, halka arz ettiğimiz şirketlerin neredeyse yüzde 90’ının bir 
müteşebbis tarafından kurulmuş olması ya da bir müteşebbis aile tarafından yönetiliyor olması. O mü-
teşebbisin geçmiş başarıları önemli, iki vizyonu önemli ama bununla birlikte de eskiden belki daha az duy-
duğumuz kurumsal yönetim tarafında, yani azınlıklara verilen haklar ve onların haklarını ne kadar gözettiği 
gittikçe daha önemli hal alıyor. Çünkü şunu da görüyorlar ki gelişmekte olan piyasalar belli bir zorluktan 
geçtiği noktada bu müteşebbislerin toplam hissedarların çıkarı için hareket etmesinin ihtimali, kendi şahsi 
çıkarına hareket etmesine göre nedir, onu tartmaya çalışıyorlar. İkincisi ise, düşük faiz dönemi bittiği için 
yabancı yatırımcılar şirketlerin bilançosunda döviz riski görmek istemiyor. İhracat yapan şirketlerin belki 
böyle bir sorunu yok ama, onun haricinde tamamen Türkiye iç piyasasına yönelik iş yapan, yani TL kazanan 
bir şirkette bir kuruş bile yabancı döviz cinsinden kredi görmek istemiyorlar. Yatırımcılar eskiden hissedarın 
belli bir parayı alıp şirketin dışarısına çıkarmasına sıcak bakarken, artık verilen paranın şirket içerisinde 
kalmasını tercih ediyorlar. Şirket bu bileşenlere sahip olduktan sonra, büyümenin süreklilik arz ettiğini, 
sektörde lider olduğunu gördüğü zaman yabancı yatırımcılar hikayeye inanıp destekliyorlar. Bunun ya-
nında, şirketin uzun vadeli vizyonu ve sektördeki rekabetçi konumu belirleyici faktör oluyor.

DERİN ALTAN:
Uzun vade konusu oldukça önemli. Dün birisiyle sohbet ederken bir hikâye anlattı, bir portföy yönetim şirketi. 
Kendisine bir müşteri gelmiş, ben artık day trader olmayacağım, günlük trade etmeyeceğim, uzun vadeli bir 
yatırım yapacağım, bana bir portföy oluşturur musunuz demişler. Portföy yöneticisi arkadaş 6 hisseden oluşan 
bir portföy hazırlamış. Almışlar, iki gün sonra adam sat emrini vermiş. Telefonla arayıp sormuşlar, bu arada bu 
şaka değil, Temel fıkrası gibi ama değil, sat emrini verdin ne oldu, daha iki gün önce aldık uzun vadeli yatırım 
yapacaktın demişler. O da uzun vadeli yaptım ben kendime göre, günlük alıyordum, iki günlük yaptım, ikiye kat-
ladım demiş. Bu piyasada bizim Mete beye daha tabi kendi konumu aşıyorum ama 30 günlük bir tutma orta-
laması var galiba yurtiçindeki yerleşiklerin. Tabi buradaki kurumları da çıkarttığımız zaman herhalde bir haf-
taya, 5 güne, 4 güne kadar düşüyor bireysellerin hisse senedi tutması. O yüzden Mustafa Bey’in bahsettiği bu 
5-10 senelik yatırımcıların şirketin fiyat performansı açısından önemi oldukça büyük. Sorularla devam etmek 
gerekirse, Zeynep Hanım size dönmek istiyorum. Pek tabi burada konuşuyoruz Borsa İstanbul’un değişiklikle-
rini vs. ama bazen de şirketin faaliyetleri açısından bazı şirketler yine yurtdışında işlem görmek isteyebiliyorlar. 
Bunlar faaliyetleri yurtdışında olabilir, gelirlerinden olabilir, New York’ta veya Londra’da veya NASDAQ’ta işlem 
görmek isteyen, bu talepleri olan Türkiye’deki yerleşik şirketler var. Bunların yurtdışında halka açılmayı ter-
cih etmelerinde ne gibi sebepler yatıyor, bu konuda biraz bilgilendirebilir misiniz?

ZEYNEP YENEL:
Eskiden Türkiye’deki halka arz kurallarındaki kısıtlardan dolayı, yerli şirketler Borsa İstanbul’da halka açıl-
mak yerine yurtdışında halka açılmayı tercih ediyordu. Korkmaz Bey’in sunumunda bahsettiği üzere, getirilen 
değişikliklerle birlikte Borsa İstanbul yerine yurtdışında halka açılmayı tercih etmek için teknik bir sebep 
kalmadı. Halka arz fiyatında değişiklik yapabilmek, bilançonun ve özkaynak durumunun negatif olabilmesi gibi 
kolaylıklarla teknik sebep ortadan kalkmış oldu. Derin Bey’in de söylediği gibi, şirketin faaliyetleriyle alakalı 
olarak bu tercih edilebiliyor. Yurtdışında halka açılmada, şirketin operasyonlarının çoğunun Türkiye dışında ol-
ması gibi nedenler etkili olabiliyor. Buna bir örnek olarak 2017 yılında Londra’da halka açılan iki Türk şirketini 
verebiliriz. Bunlardan biri Global Liman İşletmeciliği isimli şirketti. Bu şirketin limanlarının yarısından çoğu 
Batı Avrupa’da yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin ülke riskini de daha az yansıtıyor. Bazen de şirketler, karşılaş-
tırılabilir olmak için benzer şirketlerin kote olduğu borsalarda halka açılmayı tercih ediyorlar. Türkiye’de 
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halka açık şirket sayısı, ekonomimizin büyüklüğüne göre oldukça düşük olduğu için, her zaman benzer 
bir şirket bulmak mümkün olmuyor. Mesela Burcu Hanım bunu yaşadı Medical Park’ta, Mavi’nin halka 
arzını yaparken de yaşadık. Türkiye’de halka açık başka bir hastane şirketi olmadığı için, buna en yakın 
örneği bulmaya çalışıyoruz. Bu da hiçbir zaman doğru sonucu vermiyor. Operasyonlarının çok büyük bir 
çoğunluğu Türkiye’de olan bir şirketin Türkiye’de halka açılması gerektiğini düşünüyoruz. Türk yatı-
rımcının da tanıdığı, hissenin likiditesine katkıda bulunduğu bir halka açılma yapısının çok daha sağlıklı 
olduğunu düşünüyorum. Bu şirketler yurtdışında halka açıldığında, likiditesi düşük, çok fazla yatırım-
cının radarında olmayan bir konuma geldiğini görüyoruz.

DERİN ALTAN:
Teşekkürler. Burada bir alt bilgi olarak, bugünlere tabi 2018 yılında bunu konuşuyoruz ama bugünlere de 
çok da kolay gelinmedi, özellikle 90’larda borsanın likiditesi düşük olduğu zamanlarda, depo sertifika-
larıyla New York’ta işlem görme, Londra’da işlem görmeler, bugünler geçirilerek, bugünler atlatılarak 
borsa büyüdü, artık yabancı yatırımcıların operasyonel olarak, finansal olarak rahatça güvenebileceği 
bir noktaya geldi. Kısaca artık kural Borsa İstanbul, ancak tabi ki de her şirketin gelirlerinin yüzde 90’ı 
yurtdışındaysa o zaman başka noktalara da kaymak mümkün olabiliyor. Mete bey sizinle devam etmek 
gerekirse, çok ciddi zaman baskısı altında ve çok türbülanslı zamanlarda bazı halka arzlar tamamladınız. 
Mavi oldu, Aselsan oldu, ucundan Haziran ayında tamamlandı, bunlar güncel örnekler. Bu zor zaman-
larda sizler düzenleyici otoritelerle, SPK’yla, borsayla hep iletişimde oluyorsunuz. Onların desteğini ve 
anlayışın nasıl hissediyorsunuz veya keşke bu böyle olsaydı dediğiniz noktalar oluyor mu?

METE GORBON:
Oluyor tabi. Korkmaz Beyle konuşuyoruz, sağ olsun çözüyor. Şaka maka bir yana, dediğiniz gibi özellikle 
uluslararası bankalarla beraber çalışarak yurtdışındaki yatırımcılara gitmeye çalıştığınızda, sadece yur-
tiçindeki sermaye piyasası mevzuatı değil, yurtdışındaki bazı hususlar ve mevzuata da takılıyoruz. Bunla-
rın örtüştüğü durumlar oluyor, örtüşmediği durumlar oluyor ve zamanlama açısından da böyle bazı kes-
kin çizgiler oluyor. Bunları borsayla olsun, SPK’yla olsun şeffaf bir şekilde hedeflediğiniz zamanlamayla 
beraber sunduğunuzda, kendileri çok yardımcı oluyor. En ufak bir çabayı esirgemiyorlar. Çünkü çok halka 
arzları çok önemli görüyorlar. Burada kritik noktanın şeffaflık olduğunu düşünüyorum.

 İhraççı şirket, doğru zamanda doğru belgeleri sağlayacak ki, gerek SPK gerek Borsa İstanbul her türlü 
kolaylığı sağlayabilsin. Ki bazen bu iki taraftaki mevzuat çelişkisi bazen içinden çıkamadığımız, özellikle 
ikinci halka arzda da gördük, bazen dokümantasyonda vs. bazen çatışmalar üretebiliyor, konuştuğunuzda 
her iki kurum da yenilikçi çözümlerle size yol gösterip her tarafa uygun bir şekilde arz yapmanızı sağ-
lıyorlar. Korkmaz Bey’in bir slaytta anlatmış olduğu düzenlemelerin, işimizi oldukça kolaylaştıran dü-
zenlemeler olduğundan bahsetmek isterim. Özellikle, 4-5 senedir oynaklığı yüksek olan piyasalarda 
halka arz fiyatında değişiklik imkânı sağlanmasının çok büyük bir esneklik olduğunu düşünüyorum. 
Mevcut düzenlemede izahname onayının çıkabilmesi için, talep toplanmadan iki üç hafta önce halka arz 
fiyatını sabitlemek gerekiyordu. Bu olanak sayesinde, Medical Park ve Şok Marketler halka arzını ba-
şarıyla tamamlayabildi. Kotasyon kriterlerinin esnemesini de, önümüzdeki dönem için oldukça faydalı 
görüyorum. 2008’dekine benzer ekonomik türbülanstan sonra kur hareketlerinden dolayı şirket bilanço-
larındaki kur etkisinden dolayı net kâr ve öz kaynak kriterlerini sağlamadığı için bir sene arz yapamı-
yorsunuz, ondan sonra bilançolar toparlayınca yapıyorsunuz. 2001’de de benzer bir daha uzun süren bir 
dönemde durgunluk yaşanmış. Ama şimdi bu tarz esneklik sayesinde daha halka arzların daha erken 
başlayabileceği düşüncesindeyim.
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DERİN ALTAN:
Son soru olarak Burcu Hanım size dönelim. Gong törenini anlattık, gong seremonisi olduktan sonra bütün 
danışmanlar haydi eyvallah diyor, gidiyor. Siz böyle kucağınızda artık halka açık bir şirket binlerce yatırım-
cıyla kalıyorsunuz. Birçok şirket için bayağı kaotik bir geçiş oluyor. Yıllarca özel bir şirketsiniz, kapalı bir 
şirketsiniz, bundan sonra her şeyinizi açıklıyorsunuz, her bildiğinizi söylemeniz lazım. Sizde bu süreç nasıl 
geçti, çünkü yaklaşık bir yıl olacak, 8-9 ay geçti. Siz bu geçiş döneminizi nasıl atlattınız, halka açık bir şirket 
olmak konusunda neler söyleyebilirsiniz?

BURCU ÖZTÜRK:
Bu konudaki hazırlıklarımıza halka arzdan önce başlamıştık. Hazırlanma döneminde yatırımcı ilişkile-
ri departmanını kurduk. Bu departmanımız, halka arzın hemen akabinde neler yapmamız gerektiği ko-
nusunda bir yol haritası çizmişti bizlere. Tabi şirkette çalışanların, yönetim ekibinin birçoğu, halka açık 
şirketin gereklilikleri vs. bu konularda bir bilgimiz yoktu. Biz de okuyarak, danışmanlara sorarak, artı ya-
tırımcı ilişkileri departmanıyla beraber öğrendik. Bizim açımızdan halka açıldıktan sonrasında yatırımcı 
görüşmeleri çok değerli oldu. Az önce de panelistlerimiz bahsetti, özellikle Medical Park’ın halka arzı 
kur yönetimi anlamında Medical Park’ı çok iyi noktalara getirdi. Halka arz sonrasında, kur riskimizi 
dörtte birine kadar azalttık. O anlamda yabancı yatırımcılar bize çok değerli geri bildirimler verdiler. Hem 
yabancı para cinsinden borçluluğun azaltılması hem de yabancı para cinsinden gelirlerin artırılması yö-
nünde bize çok değerli geri bildirimleri oldu oldu. Biz halka açılmasaydık ve bu kadar yabancı yatırım-
cıyla görüşmüyor olsaydık, belki de yabancı para borcumuzu bu kadar azaltma yönünde aksiyonlar 
almayacaktık. Medikal turizm dediğimiz, bu yabancı yurtdışından gelen hastalara ilişkin gelirlerimiz de 
keza bu şekilde arttı. Halka arzdan önce, Ocak 2018’de yaklaşık 20 milyon TL gelir yapıyorduk, bugün 
40-45 milyon TL’lere getirdik aylık gelirimizi. Dolayısıyla bize iyi bir kamçı oldu halka arz. Yabancı yatı-
rımcılarla neredeyse haftada minimum 2-3 görüşmemiz oluyor, bazen onlar buraya geliyor, bazen biz 
konferansa yurtdışına gidiyoruz. Ama her seferinde biraz daha bu güç paylaşımı dediğimiz sistem bizim 
için işliyor. Yatırımcıların geri bildirimleri hep bir kulağımızın arkasında oluyor ve yeni stratejileri belir-
lerken hep onların geri bildirimleri doğrultusunda ilerletiyoruz. Türkiye’de az önce Zeynep Hanım’ın da 
bahsettiği gibi, halka açık sağlık şirketi yok, bir tane bizim ölçeğimize göre çok daha küçük bir şirket var. 
O anlamda yurtdışındaki örnekleri yabancı yatırımcılar bize anlatıyor ve bizim büyüme stratejimizi nasıl 
geliştireceğimiz yönünde bize olumlu geri bildirimler veriyorlar. Yurtdışını daha çok takip etmeye başla-
dık, yurtdışındaki şirketler ne yapıyor, aynı sektörde neler oluyor, Medical Park’ta biz neler yapabiliriz, o 
anlamda bizi çok olumlu etkiledi. Hemen halka arzdan sonra tabi ki bir miktar nedir ne değildir, bu bü-
rokratik süreçler, hazırlanması gereken dokümanlar anlamında biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. 
Ama bu çabaya değer çünkü az önce bahsettiğim kur riski, artı yabancı para cinsinden gelirlerin artırımı 
yönünde şirketi çok olumlu etkiledi halka arz süreci.

DERİN ALTAN:
Kısaca önceden hazırlık yaptığınız zaman aslında çok da korkunç değil. 

BURCU ÖZTÜRK:
Aynen, öyle değil. Bir de hakikaten hem Borsa İstanbul hem SPK hem de daha önce çalıştığımız danışman-
lar bu konuda çok açık. Biz halka arzdan sonra çok kolaylıkla bizim çalıştığımız hem SPK uzmanı da bor-
sadaki uzmanlarımızı da dilediğimiz rahatlıkta, her zaman telefonun ucundalar, hep sorarak ilerledik. Çok 
şeffaf bir yapı. Dolayısıyla herhangi korkulacak bir şey yok, halka arzdan sonrasında çok pürüzsüz şekilde 
ilerletebiliyorsunuz.
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BORA ORUÇ:
Panelin teması gelecek. Sermaye piyasası ve gelecek. Üç kelime yan yana geldiğinde benim aklıma dijital 
varlıklar ve fırsatlar geliyor. O yüzden bu panel bence bu kongrenin de tam anlamını bulduğu panellerden bir 
tanesi. Farklı fikirler çarpışınca ortaya güzel çıkarımlar çıkar. Moderatör olarak fazla bir görev üstlenmeye-
ceğim. Olabildiğince bir round table gibi sizlere ortak bir soru soracağım. Onun üzerine hep birlikte burada 
görüşlerimizi, fikirlerimizi paylaşırız. İlk soru şu olabilir: fintekler finansal hizmetleri nasıl etkiledi ve nasıl 
etkileyecek?

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Kripto paralar, bitcoin’le ilgili ilk white paper yaklaşık 10 yıl kadar önce ortaya çıktı. İlk ana genesis blok 2009 
yılının başında oluşturuldu. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar o günden bugüne aslında oldukça 
önemli yol aldı. Bunun ekonomik yansımalarını şu anda belirgin ölçüde görmeye başlıyoruz. Ama asıl iyi 
fikirlerin ben henüz çıkmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla gelecekte finansal sektörü kripto paralar, block-
chain ve dijital varlıklar nasıl etkileyecek diye düşünecek olursak bunun cevabı çok kolay değil. Daha fütürist 
bir bakış açısıyla yaklaşmamız lazım. Burada en önemli çıkış noktalarından bir tanesi  hem kripto paralara 
hem blockchain’e özellikle son birkaç yıldır milyarlarca dolar para akıtılması. Dahi seviyesinde diyebilece-
ğimiz çok farklı disiplinlerden gelen yüzlerce, binlerce insan buna kafa yoruyor. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde mevcut finansal düzenin değişmesi noktasında önemli fırsatlar ve tehditleri bir arada bulundur-
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duğunu düşünüyorum. Fırsat önümüzde duruyor. Bunu alıp özümseyip eline geçirecek ve yönetmek için 
aday olacak ülke ve şirketler bundan faydalanacak. Buna uzak duranlar bence elimine olacaklar.

TOLGA ULUTAŞ:
Bence herkes için umut var. Şimdi aslında klasik bir teknoloji sıçraması yaşıyoruz ve yalnızca teknoloji sıç-
raması ilk kez teknolojistler tarafından yürütülmüyor. Bu kripto asset’lerin geldiği yerde bence en önemli 
şey o. Şu an potansiyel olarak Blockchain kripto asset’lerden daha büyüktür. İlk uygulaması kripto asset’ler 
ve kripto para fakat ondan daha büyük olacak. Aslında bütün bu resme iki, üç türlü bakmak lazım. Birincisi, 
bütün bu kripto asset’ler ne için kullanılabiliyor? Bir bakış açısı şunu söylüyor: Birçok işin yapılmasında, 
özellikle de pahalı, yani güven ilişkisinin tesisinin pahalı olduğu servis senaryolarında blockchain işi bunu 
çok daha ucuza, çok daha etkin, çok daha hızlı yapmayı sağlıyor. Dolayısıyla finansal piyasalarda da güven 
en önemli unsur olduğu ve bütün piyasalar aslında partilerin birbirine güveni üzerine kurulu olduğu için 
blockchain buraya kesinlikle bir çözüm olacak. Teknoloji seviyesinde böyle bir gerçeklik var. 

Her kripto asset aynı şey değil: bazısı işte kripto currency diyoruz, para gibi. Bazıları aslında bir hizmete 
yönelik bir tür jeton gibi. Bazıları bir tür servisi kullanmaya yönelik veya ona bir ortaklık gibi. Birçok varyansı 
var. Dolayısıyla biz kripto asset’leri ne şekle sokarız, bunları nasıl handle ederiz, bunu nasıl yönetmeliyiz 
dediğimizde bir genellemeye gitmek çok zor. Hepsini birden tek bir kavanoza koyup bunları yönetelim dedi-
ğimiz anda muhtemelen o kavanoz bir yerlerinden yine çatlayacak. 

Bankalar için şans var mı? Bence bankalar için her zaman şans var. Bankalar burada bir kanal mı yoksa 
teknolojiyi getiren mi konusu hep var. Aslında denklem çok basittir: Kanal çarpı teknoloji bölü regülasyon. 
Bir işin potansiyelini ölçmenin denklemi [budur]. Dolayısıyla aslında kanal güçlüyse, teknoloji de güçlüyse, 
regülasyon da buna izin veriyorsa iş bir anda büyür. Bunlardan herhangi biri olması gerekenin aşağısında 
kalırsa iş çöker. Burada bankalar güçlü kanalı temsil ediyor. Teknoloji daha çok yenilikçi şirketlerden geliyor 
ama bankalar onlarla iş birliği yapabilir. Regülatif çerçeveyi de koyduğunuz anda, banka veya başka bir yer-
den geldiğine bakılmadan bu iş bence Türkiye’ye büyük fayda sağlayabilir.

BORA ORUÇ:
Aslında denklemde regülasyon sıfır olursa, denklem sonsuza gidiyor öyle değil mi? Sıfır regülasyon daha 
güzel gibi mi gözüküyor?

TOLGA ULUTAŞ:
Hızın başka bir etkisi var. Sürat felaket olabilir bazen.

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Çıktıyı diğer matematik formüllerinde kullanamıyoruz. O yüzden sıfır olmasa da iyi olur aslında.

VOLKAN AKI:
Ben finansçı değilim. O yüzden daha geniş çerçeveden, işin felsefesinden gelsem diyorum. Buradaki dönü-
şümün dinamiklerinden hareket ederek aslında konuyu değerlendirmeye çalışıyorum. Her şey dijitalleşiyor. 
Şimdi dijitalleşme, hayatın bütün fonksiyonların dijitale kayması demek. Bu bir şekilde daha kolay, daha 
hızlı ve farklı yöntemleri getiriyor. Dijitalden hizmet alma şekliniz değişiyor. Bunu banka verebilirse banka 
da kalır. Ya da ortak bir model verebilirse, ortak model kalacak. Ya da o model nasıl oluşacak? Nereye göre 
oluşacak? Ona önümüzdeki dönemde bakacağız. Fintek’in bence çok hızlı gelişen, her konuyu çok hızlı 
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geliştiren bir dinamiği var. Bir kere dinamik şirketlerden geliyor. Regülasyona gelince, bu işler ne kadar az 
regüle olursa o kadar hızlı gelişiyor dünyada. Bu regülasyonları ne kadar basitleştirebilirseniz bu iş o kadar 
hızlı gidiyor. Şimdi son 2 yıldır Londra’daki finnovate konferansına gidiyorum. Gördüğüm en önemli şey şu: 
Bizim bankacılık ve diğer finans altyapı teknolojimiz gerçekten çok iyi. Türkiye bankacılığı gerçekten Avru-
pa’nın çok önünde. Dünyanın bile belki birçok yerinden önünde. Aradaki açığı batı finteklerle kapatmaya 
çalışıyor. Regülasyon tarafında bence hâlâ çok katıyız. Uyum sağlamakta gecikiyoruz. Bizim regülas-
yonlarımız, çalışma biçimimiz ve teknolojimiz doğru kurgulanmazsa rekabette bizi geri bırakacak bir 
noktaya gelebilir. Blockchain gerçekten sadece finansal sisteme değil politik sistemleri değiştirecek büyük 
bir güç. Bitcoin dediğimiz şey aslında zaten blockchain’in yarattığı altyapının da bir parçası. Kimlik eşittir 
yeni para. Kimlik nedir? Güvendir. Güven yaratabildiğini sürece o işin satılabilirliği, kullanılabilirliği giderek 
yükseliyor. Bundan kaçış yok.

BORA ORUÇ:
Bizim için mesela fırsat ve tehdit nedir? Neler yapsak daha iyi bir dijital geleceğe adım atarız?

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Güven meselesi bir yandan kolaylaştı mı zorlaştı mı? Çünkü yılbaşından bugüne ICO’lara yatırılan toplam 
para 20 milyar dolar. ICO’ların önemli bir kısmının sıfır olduğu ve gelecekte daha da artan bir hızda sıfıra 
doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü birçoğu gerçek bir değer ortaya koymaktan uzak. Ama 20 milyar do-
larlık bir güveni oluşturabilmek kolay bir şey değil. Internet bir yandan hizmetleri özgürleştirdi. Brezilya’da 
bir köyde yaşayan birisi çektiği videolarla milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve para da kazanabiliyor. Veya bir 
uygulama indiriyorsunuz, para ödüyorsunuz ve belki şirketin nerede olduğunu bile bilmiyorsunuz. Dolayısıy-
la bu özgürleşen hizmet noktasında kripto paraların ve ICO’ların da yeni bir kanal açması, sınırları ortadan 
kaldırması gibi bir dünyayla karşı karşıyayız. İyi bir fikriniz varsa sınır olmaksızın Vietnamlı bir ev hanımın-
dan da İspanyol bir iş adamından da Japon bir öğretmenden de para toplayabiliyorsunuz. Artık bir kere ICO 
dediğimiz kavram sınırları bu anlamda ortadan kaldırıyor. Ben ilk fırsatı burada görüyorum.  Neden? çünkü 
Türkiye gibi zaten tasarruf oranları düşük olan ve doğrudan dış sermaye ve yatırıma ihtiyacı olan ülkeler için 
sınırların kalkıyor olması bir avantaj. Önemli olan bunu biz kendi değerlerimiz, varlıklarımız veya fikirlerimiz 
için somut bir değere dönüştürüp piyasalara çıkabilecek miyiz? Bundan bir değer sağlayabilecek miyiz? Ben 
o anlamda özellikle Türkiye gibi ülkeler için bunu bir fırsat olarak görmeyi tercih eden taraftayım. 

TOLGA ULUTAŞ:
Türkiye olarak her büyümekte olan ülke gibi finansman talep eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla ICO mekanizması 
bu finansmana erişimi kolaylaştırdığı için bence Türkiye için çok önemli bir fırsat. Türkiye asset’lerinin pi-
yasalarda doğru değerini bulmasını sağlayabilecek çok önemli bir fırsat.

VOLKAN AKI:
Kısa bir değerlendirme yapabilir miyim? Şimdi uluslararası birçok toplantıya biz de katılıyoruz. Regülasyon-
la aslında çok yanlış sinyal gönderme olasılığı var. Regüle ettiğinizde hype denilen şey oluşuyor. Orada bir 
kere regülasyonun aslında bir optimum noktası olması lazım.

TOLGA ULUTAŞ:
Bu kripto asset’ler artık var oldu. 300 milyar dolara yakın bir asset value’su var. Şimdi bu bir yere git-
meyecek. Bu artık burada. Bu bir deneydiyse o deney aşaması çoktan geçti. Kripto asset’ler burada du-
racak. Dolayısıyla regüle edilmeleri her durumda gerekiyor. Regülasyonun dozu ve şekli bile enteresan 
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volatiliteler yaratabilir. Bunlar zaten volatil pazarlar. Ama yapmamız gerektiği de bir kesinlik. Bence bundan 
herkes faydalanacaktır. Az önce bahsettiğim gibi, bizim gibi gelişmekte olan pazarlar özellikle faydalana-
caktır. Çünkü dediğim gibi bizim zaten bu tür likiditeye ihtiyacımız var. Dünya piyasasında bu kadar likidite 
dönüyorsa, bunu doğru düzgün regüle etmiş, arkasında duran, kurallarını koymuş bir ülke olursa o likidite-
nin çok büyük bir kısmını o ülkeye çekme şansı olur. Dolayısıyla regülasyon Türkiye için iyi bir sonuç yaratır 
diye düşünüyorum. Bunu regüle eden ilk ülke olmanın fırsat yaratacağını düşünüyorum. O fintekleri de, bu 
tür trade yapan şirketleri de, bu tür yatırımcıları da buraya çağıracaktır. Bu bir fırsattır. 

VOLKAN AKI:
Ticaret savaşları deniyor ya işte. Aslında dijital finans savaşı da var altında. Ülkelere baktığınızda herkes bu-
nunla ilgili altyapıyı bir an önce yapmak için inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Rusya rubleyi blockchain üzerinde 
konumlandırmak için proje başlatıyor. 

Türkiye gibi ülkelerde çok daha büyük fırsat var. Bir, Türkiye bu konuyla ilgili çabuk karar alabilir. İki, genç 
nüfus var. Birtakım genç uygulamaların ortaya çıkarılması, uyumlanması kolay olabilir. Üç, bankacılık sis-
temi, finans sistemi çok gelişmiş. Bunlarla ilgili uygulamaları çok kısa vadede devreye sokabilir. Bunlar çok 
önemli. Erkenci olmanın, piyasada kaza yapmanın, tüketici ya da kurumlar adına bazı yanlışlar yapılmasının 
her zaman riski var. Regülasyon içerisinde de anlık müdahaleler artık mümkün. Bir kurumu buradan ayık-
lamak, bununla ilgili yaptırımı yapmak bile mümkün. ICO, hele genç ekonomilerin olduğu dönemde para 
toplamak için gerçekten büyük fırsat. Bu çok verimli şekilde kurgulanabilir. Girişimciler için büyük fırsat. 
Bizim en büyük sorunumuz girişimleri hayata geçirmek ve onlara fon bulmak. Nisan ayında Çin’e gitmiştim. 
Pazardan alışveriş yapacağım. Para çıkardım. meyve satan kadın kabul etmedi. WeChat’in yok mu dedi. Yok 
dedim. Herkes orada onunla ödeme yapıyor. Parası yetmeyince oradan kredi alıyor ve hatta polis için kimlik 
niyetine geçiyor. Bunlar hepimizin bildiği şeyler olabilir ama buradaki fırsat aynı zamanda hızlı hareket et-
mekten geçiyor.

BORA ORUÇ:
Burada bir dışsallık var mesela. Geçtiğimiz son bir iki ay içerisinde Çinli turisti çekmek için aslında WeChat 
uygulamasını Türkiye’de başlaması gerektiğine ilişkin birçok şey yazıldı. Çin Havayolları Türkiye’ye daha 
fazla sefer yapmaya başladı ama turist buraya gelecekse aslında WeChat uygulamasına benzer bir uygula-
manın burada sağlanması gerekiyor.

VOLKAN AKI:
Londra’da kullandığınız kartla İstanbul’da da artık otobüse biniyorsunuz. Ödeme sistemleri görünür hale 
geçiyor. Dışarıdan sermaye çekmek için ne kadar düzgün ve rahat bir ortam yaratırsanız o kadar iyi.

TOLGA ULUTAŞ:
Malta, Cebelitarık gibi görece küçük ve etkisiz denebilecek ülkeler bunu ilk regüle eden etmeye çalışan 
ülkeler oldu. Bundan çok iyi yararlanıyorlar. Oralara sermaye, teknoloji bilgisi ve mühendislik bilgisi akma-
ya başladı. Dolayısıyla bu ekonomiye bir ortam sağlamak bence kritik. O da ancak regüle etmekle mümkün. 
Kural olmadıkça kimse gelip orada çalışmak istemiyor.

BORA ORUÇ:
Litvanya merkez bankası 7-8 ay önce sandbox ihalesi açtı. Amerika, İngiltere gibi finansın geleneksel bi-
çimde yürüdüğü pazarlarda bunu gerçekleştirmek daha zor. Türkiye’nin teknoloji ve altyapısı Litvanya gibi 
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ülkelerden çok daha güçlü. Hızlı hareket edilebilirse buradaki fırsat kârından çok iyi şekilde yararlanabilir.

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Regülasyondan ne beklediğimizi sadece Türkiye değil global ölçekte tartışmak lazım. Sonuçta regülasyonu 
yapacak kişiler de gelecekten gelen inanılmaz donanımlı insanlar değil. Dolayısıyla öyle bir regülasyon ol-
sun ki gelecek 10 yılda bu işlerde hiç sorun olmadan her şey yürüsün, tıkır tıkır işlesin, aklımıza gelmeyen 
hiçbir şey kalmasın gibi bir durum yok. Mükemmel iyinin düşmanıdır derler. Oraya gelmemiz mümkün 
değil. O yüzden bu sandbox uygulamaları [mantıklı] olabilir. Biraz risk almak ama bu riski kontrollü almak 
bence ilk adım olabilir.

VOLKAN AKI:
Upgrade dünyasında yaşıyoruz. Şimdi hepimiz hataları, bug’ları olan bir sürü telefon alıyoruz. Önemli olan 
regüle edilerek sistem kuralları belirlendikten dijitalleşmeye uygun şekilde güncellemelerde bulunulması 
önemli konulardan bir tanesi.

BORA ORUÇ:
Şimdi haziruna baktığımda kitle fonlaması ve ICO gibi soruları olan insanları görüyorum. Kitle fonlamasına 
ilişkin neler yapmamız gerekiyor? Kamunun neler yapması gerekir? Aslında dijital varlık dediğimiz çok sı-
nırsız bir şey. Normal bir varlığın aslında dijital edilmiş hali. NFL oyuncularından bir tanesinin, tabi o zaman 
ICO yok, bu şekilde finanse edilmesine yönelik bir türev ürün ortaya çıkarılıyor. Yeni ürünler, kitle fonlaması, 
peer-to-peer ve ICO konularında neler diyebilirsiniz? 

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Bence bizim insanlık olarak en büyük handikaplarımızdan bir tanesi hep geçmiş bilgiyi analiz ederek 
gelecekle ilgili çıkarımlar yapmaya çalışmak oluyor. Bunu yapmayanlar zaten inanılmaz vizyoner kabul 
ediliyor. Ortaya koydukları fikirlerle dünyayı değiştiriyorlar. Facebook, Instagram ve Twitter’ın dünyayı 
değiştirmediğini herhalde aramızda düşünen yoktur. Ben değiştirdiğine inanıyorum. İnsanların bu fikirlerin 
peşinden gittiğini, en azından gidenleri desteklemek istediğini biliyorum. O yüzden işin özüne odaklanalım. 
Örneğin, Türkiye’de çok büyük otobüs firmaları vardı ve ulaşımın çok büyük kısmını sağlıyorlardı. O zaman 
uçak da vardı ama bunların hiçbirinin aklına, ya benim aslında karadan taşımama gerek yok, havadan da 
taşıyabilirim fikri gelmedi. Aslında işin özü insanları güvenle istedikleri yerden istedikleri yere taşımak. 
Bence olaylara böyle bakmalıyız. 

Kitle fonlamasının amacı, kitlelerin fonlaması değil. Erken aşamada insanların inanıp iyi fikirleri hibe, 
yatırım gibi çeşitli yöntemlerle desteklenmesi. Bu özgürlük ve rahat komünikasyon ortamı olduğu sürece 
bizim insanların bu isteğine bir cevap vermemiz lazım. Ben niye Facebook’a 10 bin dolar sermayesi varken 
ortak olamıyorum? Yok öyle bir imkân. Çünkü sistem ne diyor? Siz durun. Önce bu şirketler belirgin bir 
büyüklüğe gelsin. Ona parası çok olan insanlar biraz para yatırsınlar. İş daha da büyüsün. Halka [açılma-
ya] hazır hale gelsin. Risk almak isteyen ve ne risk aldığını bilen insanlara artık bir çözümümüz var. Bu 
çözümü hayata geçirelim. Bu teknoloji de buna artık imkân tanıyor. Global ölçekte de bunu yapabiliyor-
sunuz. Hatta akıllı kontratlarla belirgin hedeflere ulaşılırsa bu paraların kullanılabilmesine imkân sağlayan 
yöntemler de var. Daha en iyi fikirler henüz çıkmadı.

Neler olabileceğini de bugünden bilemiyorum. Gelecekte inanılmaz fikirler çıkacağına inanıyorum. O yüz-
den [sadece] kitleler tarafından fikirlerin fonlanması şeklinde bakmayalım. Büyüyecek işlere para yatırmak 
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isteyen ve belki de sadece 1000 doları olan, 10 bin lirası olan, 1000 lirası olan insanların da bunu yapabildiği 
bir dünya yaratma ihtiyacı var. Özellikle kripto paraların gelişiyle o yönde de ilerliyor. Gelecekte bu daha da 
artacak ve pazar daha da büyüyecek. Sadece 2018’de 20 milyar dolar. 2019’da daha da büyüyeceğini, arta-
cağını düşünüyorum. Hem şirket, hem kişi, hem girişimciler olarak bundan pay almalıyız.

TOLGA ULUTAŞ:
Dünya tabi ki bu globalleşmeye, birleşmeye doğru gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında bütün bu blockchain, 
onun üzerine kurulu ve ondan yürüyen kripto asset’ler bu davranışın bir sonucu. Ve o davranışın sonucu ola-
rak da bütün bu işleri aslında mümkün kılar hale gelmiş durumda. Haliyle bu kitle fonlaması niye önemli? 
Burada iş yapmak isteyen insanların sermayeye erişimi Amerika’da Silikon Vadisi’nde oturan bir adama 
göre çok kısıtlıdır.

Bu ICO mekanizmaları bunun önünü açacak şey. Ama hep dediğim gibi bunlar regüle edilmezse hiçbir yere 
gitmez ve kendi etrafında spekülatif halde gitme riski daha yüksek. İşin zor tarafı da regüle etmeye kalktı-
ğınızda olayın global olarak regüle edilmesi. Japonya’da emekli ev hanımı teyzenin yollayacağı 1000 dolarla 
Türkiye’de yapılan bir ICO’lya ilgili nasıl bir güvence sunacaksınız? Çünkü madem global reach’le yapılıyor 
bu iş, globale gidip yapılıyor, o zaman global bir kural seti de gelmeli diye düşünüyorum. Türkiye olarak bi-
zim bunu kaçırmamamız lazım. ICO özelinde söylemiyorum. Blockchain işini kaçırmamamız lazım. Kripto 
asset’lerle ilgili dünyayı kaçırmamamız lazım. En basit yapabileceğimiz iş bunları yapmak isteyen insan-
lara en azından Türkiye’de bir platform açmak olmalı. Başlangıç bence bu. 

VOLKAN AKI:
Dijital asset yaratmanın sınırı yok. Her modelde yapabilirsiniz: kişi bazında yaparsınız, kurum bazında ya-
parsınız, olay bazında yaparsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. Bir kere bu özgürlük var. İki, bütün bu fonlamaya 
baktığınız zaman en büyük sorunumuz ne? Fonlama. Dijital ortam bunu veriyor. Türkiye’den almak zorunda 
değilsin. Fikrini dünyaya ispatlarsan bütün dünyadan fon toplayıp hayalini orada gerçekleştirebilirsin. Sınır 
yok. Nereden toplarsan topla. Dijitalleşmeyle birlikte sınırlar tamamen ortadan kalktı. Bu şans önümüze 
doğru geliyor. Bununla ilgili farkındalığı hem kurumlar hem gençler hem girişimciler düzeyinde ne kadar 
genişletilebilirsek bundan faydalanma oranımız o derece yükselecek.

Artık zaten ülke rekabetinden birey ve girişim rekabetine dönmüş durumdayız. Facebook çıkarabiliyor-
sanız, eğer bir yaratıcı girişim yaratabiliyorsanız rekabet ve ekonomide zaten ön plana geçiyorsunuz. Blockc-
hain’in önemi de zaten buradan başlıyor. Merkezi yok. Güven veriyor. Blockchain’in hem ekonomi hem şirket 
hem birey ve hem de geleceğin sistemleri için önemli olan noktası da bu. Merkezi bir otoriteden uzakta, 
bütün her şeye açık bir şekilde bir şeyi geliştirmenize imkân veriyor. O yüzden aslında tüm bu mantıkların 
buluştuğu taban da blockchain’e doğru gidiyor.

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Mesela 2016 yılında Amerika’da yapılan ICO’ların %90-95’i gümledi. Yatırımcı maalesef geriye ana parasını 
bile alamadı. ICO mezarlığı isimli siteler var.

BORA ORUÇ:
Daha düzgün ICO’ların gelmesi için bazı adımlar atılıyor. Mesela Fransa son bir iki ay içerisinde bir düzenle-
me yaptı. Buradan giderek regüle edelim, güvenli bir ortam oluşturalım ama aslında bunun ilk 3-5 senelik 
track record’ı iyi değil. Güzel değil. Bu bizi nerelere götürebilir? Neler yapmamız gerekiyor? Daha fazla gü-
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veni sağlayabilmek için nasıl bir ortam yaratabiliriz? Bunu yaratmak için yine biz ne yapacağız? Özel sektör 
ne yapacak? Bu güveni nasıl sağlayacağız biz aslında?

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
İş etiği denen bir şey var bir kere her şeyden önce. Hırsızsanız bu blockchain’de de olabilir ya da 
birinin cep telefonunu masadan alıp da gidebilirsiniz. Dolayısıyla hırsızları bir kenara bence koymak 
lazım. Onu karıştırmayalım. Ama mesela Güney Kore, Japonya gibi ülkelerin geçtiği sürece bakacak 
olursak, bu ülkelerde bir yıl önce Twitter gibi anonymous hesap açılabiliyordu. Platformlar buna izin 
veriyorlardı. Sonra regülatör böyle şey olmaz dedi. Finansal ruhla yaptığınız zaman bunu böyle yap-
mamanız lazım. Sonra değişti. Gerçek kimlikle açılır hale geldi. O diğer platformlar öldü. Ama bu bir 
süreç. O güncelleme konusu bence çok dikkate değer bir konu. Hepimizin cep telefonlarına geliyor. 
Her şeyi güncelliyorum. İki gün sonra bir uyanıyorum: 42 tane application update gelmiş. Bir sürü 
şeyler değişmiş. O yüzden artık hepimizin dinamik olmak gibi bir zorunluluğu var. Platformlar olarak 
da öyle, bunu alıp satan kişiler olarak da öyle. 

Finansal okuryazarlık konusuna biz Türkiye’de çok tartışıyoruz. Bir kısım ne alıp ne sattığını hiç bil-
meyen bir kitle var. Bitcoin’i 2017 yılında alıp 2018’de çok yükseldiği için para kazandığından dolayı 
kendini Warren Buffet sanan bir sosyal medya kitlesi var. 20-30 bin follower’ı olup hayatında işlem 
yapmamış kişiler var. Yatırım tavsiyesi vermiyorum deyince istediği kadar saçmalama hakkı oluyor-
muş gibi bir duygu hali içerisinde olan bir kısım insan var. Bunlar olacak. Bunlar kaçınılmaz. ICO 
da olacak. Kötü çıkacak. Bundan bir şey öğreneceğiz. O yüzden bence buradaki kritik konu agility. 
Kıvrak ve çevik olmak ve hızlı cevap verebilmek. Bunu yapamayanlar geride kalacaklar. Bunun için 
illa regülasyon olması gerekmiyor. Şirketler için de bu geçerli. 

Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki dönemde her şeyin sorunsuz gitmesini hedeflersek doğru 
adımlar atamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de de globalde de muhtemelen sorun yaşa-
yacağız. Önemli olan bundan ne ders aldığımız ve bir sonraki aşamada bunu engellemek için neler 
yapabileceğimiz. Bitcoin blockchain’i 2010’dan beri eminim 100 milyonlarca kere hacklenmek için 
uğraşıldı. Bir saniye bile durmadı. Yaşamaya devam diyor. O da blockchain tabi sayesinde. Ama bu 
süreçleri yaşayarak, görerek, öğrenerek açıkları bulacağız ve kapatacağız. Yeni açıklar çıkacak çün-
kü ilerlemek ve gelişmek isteyeceğiz. Burada da ne kadar hızlı olursak, paydaşlar olarak ne kadar 
işbirliği yaparsak o kadar büyük canlar yanmadan, büyük maddi kayıplar olmadan bu süreci yöne-
tebiliriz.

BORA ORUÇ:
Tolga, sen özellikle burada hızlı, çevik olmada belki biraz sandbox uygulamasına da değinebilirsin.

TOLGA ULUTAŞ:
Bence bu yaparak öğrenme işi yeni dünyanın en büyük kuralı. Son resmi bilerek çıkmak isteseydi Kristof 
Kolomb da Amerika’yı hayatta keşfedemezdi.

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Yeni nesil de böyle çalışıyor. 15 yaşında kızım ve 13 yaşında oğlum var. YouTube denen bir yaratık var. Her 
şeyi oradan mı öğrenirsin? Her şeyi seyrediyorlar ve inanılmaz çabuk [öğreniyorlar]. Ben birçok şeyi bece-
remiyorum. Senin söylediğin, öğrenme sürecinin en sonunu hedefleyerek gitmek diye bir dünya kalmadı.
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TOLGA ULUTAŞ:
Bir müfredat yok. Hele teknolojide böyle bir şey asla yok. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmek için 
bitirmeniz gereken bir sınav da yok. Sınavın ne olduğu da belli değil. Sınav zaten okul esnasında 
yazılıyor. Şimdi bunun da zaten bir tarifi var. Bunun adı sandbox zaten. Sandbox aslında regulatory 
açıdan da bir kontrol ortamı. Bir şeyleri daha küçük skalada deneyebileceğiniz, görebileceğiniz hem 
müşteri tepkisini hem yapılan işlerin etkisini algılayabileceğiniz bir ortam. Bence Türkiye’de bizim bir 
yapmamız gereken şey bazı şeyleri deneyleyebilmek için bu sandbox ortamını kurabilmektir. Özel-
likle bu kripto asset’ler söz konusu olduğunda benim aklıma hep Cebelitarık, Malta geliyor. Ben de hep 
şey diyorum o zaman: Ya bizde de Kuzey Kıbrıs var. Casino açmaktan daha iyi bir fikir olabilir böyle bir 
sandbox’ı oraya kurmak. Niye orada yapmayalım? En azından orada bir deneyebiliriz. Bu işte o soru-
ların cevabını hızlı vermemizi, hızlı deneylememizi ve evi yakmadan ateşle oynamamızı, laboratuvarda 
deney yapmamızı sağlayabilir.

VOLKAN AKI:
Ankara’da çok önemli bir 5G vadisi kuruldu. Bu konudaki aksiyonlar aslında kötü de değil. Dünyayla 
olan rekabetimizde kendi finteklerimizi, kendi başarı öykülerimizi yaratmamız lazım. Bunlar için de bu 
fintekleri, genç girişimcileri ve bu tür laboratuvarları desteklemek lazım. Ya böyle para olur mu, bu neye 
dayanıyor ki gibi şeyler söyleniyor. Yeni nesil dijital yaşıyor ve dijital para kullanacak. Nokta. Başka türlü 
olması mümkün değil. Nehrin önünde durmanız mümkün değil. Mesela şimdi bitcoin’in önündeki prob-
lem bitcoin’inin dolara endekslenmesi. O zaman bitcoin’i dijitalleşmeden uzaklaştırmış oluyorsunuz.

Örneğin, bir köy adada yaşıyor. Değiş tokuş yapmak için bir enstrümanları yok. 400 kilometre ileride 
de bir ada var. Orada kireç taşı var. Bu taşı getirelim ve bunu bir değişim enstrümanı olarak kullanalım 
diyorlar. Taşı getiriyorlar. Reisin evinin önüne koyuyor ve diziyorlar. Bunlar çok büyük ağırlıkta taşlar. 
Benim bu kadar taşım var. Bunun %60’ı benim, %40’ını da köye dağıtıyorum. Böylece bir değer birimi 
olarak bunu kullanmaya başlıyorlar. Kireç adasına kürekle gidiyorlar. Evet blockchain gibi, açık yani. 
Herkes görebiliyor, herkes biliyor. Kireçtaşını sürekli taşıyorlar, arada gemi batıyor, kireçtaşları dibe gidi-
yor. Reis, şu mevkide şurada şu kadar taş battı, getiriyordum diyor. Peki diyorlar, inanıyorlar ve o değeri 
de dönüşebilir bir değer olarak kabul ediyor. Sonuç olarak, eğer toplum zaten o şekilde çalışmaya baş-
layınca sistem bu şekilde işlemeye başlıyor.

C. ÖZGÜR GÜNERİ:
Ben bunu hemen kısaca internetle özdeşleştireyim. Şimdi 90’larda sohbet ediyor olsak ve sen yine 
moderatör olsan ve bize desen ki internet diye bir şey var, sizce bu nedir? Şimdi ne yapabiliyorsun bu 
internetle? Birbirine mesaj gönderiyorsun. Faks. Onu yapıyor ama aynı zamanda birbirine fotoğraf da 
gönderebiliyorsun veya üzerinden konuşabiliyorsun, ha telefon veya ansiklopedi gibi girip bilgi okuyabi-
liyorsun. Ansiklopedi. Şimdi o günkü dünya üzerinde internete biz niye bir isim takmadık da internet 
dedik? Açıkçası bitcoin’in para mı emtia mı tartışmasına da çok sıcak bakmıyorum. İkisi de değil. 
Paraya benzer özellikleri var, aynı o kireçtaşında olduğu gibi veya emtiaya, altına benzer özellikler var. 
Ama bitcoin bence bitcoin. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda da gelecekte bitcoin’in formatı değişebi-
lir, yapısı değişebilir ama aynı kitle fonlaması örneğinden çıkacak olursak: Tanımı unutalım. Sunduğu 
değer ne? Tamamının kontrolü sizin elinizde olduğundan hem inanılmaz şeffaf ama bir yandan da 
inanılmaz güvenli. Bitcoin yarın ortadan kalkar. Daha iyi bir bitcoin çıkar. O zaman belki de o çok daha 
büyük piyasa değerine ulaşır. Artık bu hayatımızda kalıcı olarak devam edecek. Önemli olan biz bunu 
nasıl yöneteceğiz?
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BORA ORUÇ:
Bira an önce hızlanmak lazım. Yine döndü dolaştı bana geldi herhalde. Biz Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kasıyla bir proje yaptık. İsviçreli özellikle zuck’taki tecrübeleri de bizimle paylaşan bir danışmanımız var. 
Onunla kitle fonlaması düzenlemesini geçtiğimiz hafta son haline getirdik. Ama önümüzdeki dönemde ya-
yınlanacak equity based hisse tabanlı peer-to-peer lending konusunda da ve diğer donation and reward 
based konularında da bize önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda ışık tutması için bizleri biraz aydınlat-
malarını istedik. Onlar bir rapor hazırlayıp bizlere iletecekler. Önümüzdeki dönemde en kısa sürede kitle 
fonlamasının equity based tarafını yayınlayıp hayata geçiririz.
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ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Değerli katılımcılar, panelimize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Gelecek temalı bu kongrede tek-
nolojiyle ilgili, hatta yeni teknolojilerin de ötesindeki hususlar ile ilgili epey görüşüldü. Tabi bu teknolojik 
gelişmeler, iki gün boyunca da epey ifade edildiği üzere, finansal piyasalara ister istemez etki ediyor. Bu 
etkilerin ne kadar olumlu ve olumlu olabileceğini iki gün boyunca çok değerli katılımcıların sunumlarıyla 
hep birlikte paylaştık. 

Tabii finansal piyasalar ve sermaye piyasaları özelinde baktığımızda temel hedefimiz, sermaye piyasaları-
nın geliştirilmesi. Bunun bir arz tarafı, bir de talep tarafı var. Yine iki gün boyunca birçok panelist tarafından 
da ifade edildi, arz tarafında birçok çalışma yapılıyor ancak talep tarafında da bu piyasanın olmazsa olmazı 
yatırımcı. Ne kadar iyi düzenlemeler yaparsanız yapın, ne kadar arz tarafını geliştirirseniz geliştirin, her 
türlü imkânı oluştursanız bile talep, yani yatırımcı olmayınca, bunlardan bir sonuç alamıyorsunuz. Yatırımcı 
sayısı olarak da maalesef istediğimiz gelişmeyi, ivmelenmeyi yakalayamıyoruz. 

Toplam olarak baktığımızda 12 milyona yakın yatırımcı var, bunların önemli bölümü emeklilik fonu ve ya-
tırım fonlarında. Hisse senedi özelinde baktığımızda 1 milyon 100 binli rakamlarda takılmış durumdayız; 

PANEL 24: MÜŞTERİYİ TANIMA KURALI: DÜNYA NEREDE?
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ama sektör tarafından anlamlı büyüklük olarak ifade edilen 500 bin civarı, yani 1000 TL üzeri bakiyesi olan 
yatırımcı sayısı 500 binlerde seyrediyor. Dolayısıyla bizim bu sayıları artırmamız gerektiği konusunda hem-
fikiriz. 

Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere sermaye piyasası olarak kayıtsız kalamayacağımızı zaten hepimiz ka-
bul ediyoruz. İnsanlar hayatın diğer alanlarında alıştıkları kolaylığı, yeni imkanların kendilerine sağladığı 
faydaları bu piyasada da görmek istiyorlar. Şimdi mesela yatırımcı profilleri ile ilgili MKK’nın da yayınladığı 
veriler var, kurumların da böyle çalışmaları var. Genellikle yatırımcı profili, bundan 5-6 yıl önce 45 yaş 
civarlarında idi. Fotoğraflarını üst üste koyduğunuzda elde ettiğiniz fotoğraf; erkek, lise ve üstü mezu-
nu, kendi işini yapan veya ticari işletmesi bulunan kişilerken; günümüzde bu çalışmayı tekrarladığınız-
da ortaya çıkan fotoğraf; yine erkek ama daha kadınların katılımını da görüyoruz. Ve esas değişim, yaş 
grubunda. 35 yaş ve altının katılımın hızla arttığını görüyoruz. Bu ne demek? Y kuşağı geliyor. Finansal 
piyasaların yeni müşterileri bu Y kuşağı olacak. Bunların da biz her ne kadar biraz zorlansak da belli alış-
kanlıkları var. Bunlar az önce söylediğim gibi hayatın diğer tarafındaki kolaylıkları burada da görmek istiyor. 
Yani bizler gibi su faturası ödemek için saatlerce beklemiş veyahut annelerini babalarını beklerken gömüş 
bir kuşak değil bunlar. Dolayısıyla yapacağımız düzenlemelerde ve müşteriye yaklaşım tarzımızda da buna 
dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii dedelerimiz de var, torunlarıyla telefonda görüntülü konuşuyorlar, mobil 
uygulamaları falan kullanabiliyorlar. 

Biz burada teknolojiyi ve olumlu taraflarını savunuyoruz; ben kısaca giriş yapmak istedim. Finansal piya-
salara ilişkin düzenlemelere de tek bir açıdan bakmamak lazım. Teknolojik imkânlar birtakım kolaylıklar 
sağlıyor hayatımızda ama aynı zamanda da birtakım güvenlik açıkları ve buna bağlı sorunları da hayatımıza 
getirdiği bir gerçek. Sadece Gerd Leonhard Beyin ilk günkü sunumunda ifade ettiği gibi işlerimizi tehdit et-
miyor, iş yapış şeklimizdeki güvenliği de çeşitli şekillerde tehdit ediyor. Ama neticede burada hepimiz hem-
fikiriz ki bu teknolojik gelişmeleri hayatımızdaki kolaylıkları sermaye piyasalarına da olabildiğince yerleştir-
memiz gerekiyor. 

Ben bu girişten sonra sözü sektörümüzün değerli meslek örgütü Sermaye Piyasaları Birliğinin yönetim 
kurulu üyesi, aynı zamanda da aracı kurum yöneticisi olan Sayın Murat Güler’e devretmek istiyorum. Sizin 
sektörü temsilen bu konulardaki bakış açınızı öğrenebilir miyiz Murat Bey?

MURAT GÜLER:
Teşekkür ederim sayın başkanım. Biz sektör birliği olarak müşteri tonlama kuralıyla ilgili tespit-
lerimizi ve önerilerimizi derledik. Burada yatırım kuruluşlarının şu anki durumundan başlamak 
istersek, yatırım kuruluşları şu an mümkün olduğunca çok kişiye en hızlı ve en az maliyetli şekil-
de erişerek, sermaye piyasası ürünlerinin sunumunu gerçekleştirmek adına çok yoğun bir rekabet 
içerisinde. Bu konuda şu anda elimizde bulunan mevcut kanallar; yurtiçi, yurtdışı satış ekiplerimiz, 
şube irtibat bürolarımız ve internet çağrı merkezlerimiz. Ama müşteri memnuniyetini artırmak ve 
maliyet etkinliğini sağlamak için elektronik ortamlar vasıtasıyla müşterilere erişim ve sözleşme 
imzalama imkânının hayati önem taşıdığına inanıyoruz.
 
Bu noktadan hareketle, uluslararası düzenlemelerin mevcudiyetini biliyoruz. Burada FATF uluslara-
rası düzenlemelerin standardını belirliyor. Ülkemizde de MASAK bunların düzenlemelerini yapıyor ve 
biz bu kurallara uyuyoruz. Burada düzenlemelerde yaşadığımız en büyük sorun; müşteriyle yatırım 
kuruluşu temsilcilerinin mutlaka yüz yüze gelmesi zorunluluğu, yani huzurda imza zorunluluğu. 
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Peki bu mevcut uygulama yatırım kuruluşlarına ne gibi zorluklar getiriyor diyorsanız; yatırım ku-
ruluşlarının internet üzerinden veya elektronik ortamda sözleşme akdedememesine yol açıyor. 
Müşterilerin merkez, şube, irtibat bürosu gibi yatırım kuruluşu ofislerine gelmek zorunda olmasını 
gerektiriyor ki Y kuşağı için bu çok zor. Dediğiniz gibi İSKİ faturasını bile gişelerde ödemeye alışmış 
kuşağımızla kıyaslandığında, bu çok zor onlar için. Tabii doğal olarak müşteri memnuniyetsizliği ve 
yabancı müşterilere ulaşımda imkânsızlıklar ve zorluklar getiriyor. 

Bunu nasıl aşabiliriz diye düşündüğümüzde; merkez ve merkez dışı örgütümüzün bulunmadığı yer-
lerde kargo şirketlerini kullanıyoruz. Kargo şirketlerini kullanmanın bir maliyeti var, güvenlik zafi-
yetleri var. Bunları üst üste koyduğunuzda huzurda imza zorunluluğuna çözüm üretilsin istiyoruz. 
Kimlik tespiti yapılmasın demiyoruz, tabii ki kimlik tespiti yine yapılsın. Buna çözüm olarak; elekt-
ronik ortamda sözleşme imzalanmasına imkân sağlandığında bu sorunun ortadan kalkacağına, 
yüz yüze ilk temasımızda da bu zorunluluğun yerine getirileceğine inanıyoruz ve bunu talep ediyoruz. 

Burada sağlanacak fayda her şeyden önce maliyet, hız ve en önemlisi küresel uygulamalara baktığı-
nızda, mücadele gücümüzün artacak olması. Neden? Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren ku-
rumlar çok rahatlıkla artık mesafeli sözleşmeler yapabiliyor, yurtdışından hesap açılışını kabul ede-
biliyor. Bir yabancının Türkiye’de hesap açmasının önünün açılması, şüphesiz kurumlarımızın daha 
fazla gelire, daha fazla müşteriye ulaşması imkânını sağlıyor. Bir de kamumuzun İstanbul Finans 
Merkezi projesi var. Eğer İstanbul Finans Merkezini hayata geçirmek istiyorsak, bizim de uluslararası 
rakiplerimizle rekabet etmemiz gerekiyor. Geleceğin elektronik olduğuna inanıyorsak, teknolojik ol-
duğuna inanıyorsak; bu rekabetin koşullarından birisi de bu teknolojinin bizim de önümüze açılması, 
bizim de hizmet kalitemizi artırarak bu konuda yol almamız ve rakiplerimizle mücadele etmemiz. 

Önerileriniz ne diye sorarsanız; bu konuda üç tane alternatif önerimiz var. Biri mevzuat değişikliği. 
Bu nedir? Tedbirler yönetmeliğinde yapılacak bir değişiklik ile gerçek kişi adına açılmış Türkiye’de 
yerleşik bir bankadan hesap numarasının ibraz edilmiş olması ve ilk işlemin söz konusu banka-
dan yatırımcının hesabına gelmesi şartıyla, kimlik teyidinin ibraz edilen belge üzerinden yapılması 
şartının aranmaması, bunun yerine müşterilerden kimlik teyidine ilişkin belgelerin elektronik 
ortamda alınması ve müşteriyle yüz yüze yapılacak ilk müteakip görüşmede bunun kimlik tespitine 
ilişkin belgelerinin asıllarının teyidinin yapılması ve huzurda imzaların alınması. Bunun MASAK ta-
rafından mevzuatta değişiklikler yapılarak hayata geçirilebileceğine inanıyoruz. 

İkinci önerimiz, merkezi kayıt kuruluşu üzerinden. Sermaye piyasası müşterilerinin bilgilerinin 
toplandığı hesap açım merkezimiz aslında MKK. MKK’da şu anda 26 milyon tekil kişinin kayıtları 
mevcut. Buradan baktığımızda, MKK’ya e-devlet kapısı üzerinden devlet tarafından verilmiş şifre 
kullanılarak girildiğinde, MKK sistemine giriş yapan kişinin kimlik doğrulamasının devlet tarafın-
dan yapılmış olduğunu kabul ediyoruz ve buna inanıyoruz. Zaten uygulamalara e-devlet sistemin-
den giren bir kişinin, o kişi olduğunu devlet kendisi kabul ediyor. Bu kabulden hareketle, biz MKK’nın 
buradaki hesap açım merkezi olmasını talep ediyoruz. Bu nasıl olacak? Yatırımcı MKK sistemine 
e-devlet üzerinden giriş yapacak, bir arayüz vasıtasıyla yatırım kuruluşları içerisinden hesap açmak 
istediğini belirtecek. Sonraki süreçte farklı yöntemler kullanılabilir. Belki bir şifreyle, belki yatırım 
kuruluşunun müşteriye ulaşması sureti gibi yöntemlerle MKK kullanılarak bu olayın aşılacağına ina-
nıyoruz. Böylece yatırımcı e-devlet üzerinden elektronik ortamda finans kuruluşlarına ulaşmış 
olacak.
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Üçüncü önerimiz ise dağıtık defter teknolojisi. Burada finansal kuruluşlar dağınık defter teknolojisi 
üzerinden hesap açılışını yapabilecekler. Finansal kuruluşlar derken bütün finansal kuruluşlardan bah-
sediyoruz ve ana şirket olarak da Sermaye Piyasası Birliği, Bankalar Birliği, ya da hepsinin birleştiği 
bir birliğin bu dağıtık defter teknolojisi hizmetini vermesini planlıyoruz. Dağıtık defter teknolojisinde 
belgeler müşteri tarafından ilk olarak finans kuruluşuna ibraz ediliyor. Finans kuruluşu gerekli müşteriyi 
tanıma sürecini işletiyor, dağıtık defter teknolojisi omurgasına şifrelenmiş dokümanları aktarıyor ve 
müşteriye dijital bir kimlik veriyor. Bu dijital kimlik müşteri için her yerde geçerli bir kimlik oluyor. 
Her finansal kuruluşa gittiğinde bu dijital kimlik kabul gördüğü için, müşteri bir başka kurumda hesap 
açmak istediğinde dijital kimliğini yeni hesap açmak istediği kuruma iletiyor. İkinci hesap açmak istediği 
kurum dijital dağıtık defter teknolojisi omurgası üzerinden bu bilgileri kuruluştan alıyor ve otomatik ola-
rak bilgilere ulaşıyor. Sonra kendi müşteri tanıma sürecini işleterek hesap açılışını bitiriyor. Burada gör-
düğümüz fayda nedir diye sorarsanız; müşteri tanıma sürecinde mükerrerliği ortadan kaldırıyor, müşteri 
her kuruma ayrı ayrı gidip hesap açmaktansa bir finans kuruluşuna gidip kendi dijital kimliğini alıyor 
ve bu kimlik her yerde geçerli oluyor. Bu durum müşteri memnuniyetini sağlıyor ve maliyetleri azaltıyor. 
Bu açıdan bu teknolojiyi önemli görüyoruz ve dağıtık defter teknolojisinin ileride kullanılacağına inanıyo-
ruz. Bir sonraki aşama nedir diye düşünürsek, yurtdışında bu dağıtık defter teknolojisi yaygın olarak kul-
lanılıyor. Muadil otoritelerin kabul ettiği yurtdışı dağıtık defter teknolojilerini ülkemiz finans kurumlarının 
da katılması ve bu imkânın sağlanması durumunda, yabancı müşterilere ulaşımda çok büyük kolaylık 
olacağını düşünüyoruz. Örnek veriyorum; Almanya’da bulunan bir dağıtık defter teknolojisi kurumundaki 
dijital kimlikleri Türkiye’de kabul ettiğimiz takdirde, o kurumun bütün müşterilerine bir dijital kimlikle 
ulaşabileceğiz. Böylece Türkiye’deki yatırım kuruluşları rahatlıkla o dijital kimlik üzerinden müşteriyi 
tanıma kuralları çerçevesinde hizmet sağlayabilecek.

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Olabilecek sorunlar ve bunlara alternatif çözüm önerileri konusunda gayet aydınlatıcı oldu. İlk öneri-
niz, MASAK’tan olması sektörün genel olarak bir beklentisi. İki numaralı öneriye gelirsek; biliyoruz ki 
finansal altyapı kurumlarımız çok güçlü. MKK’nın bu 26 milyon kimliği, e-devlete bağlı olması, bunlar 
MKK çözümünü başarılı kılabilir. Üç numaralı öneriniz ise gayet yenilikçi, bu daha önce gündeme gel-
memişti, ben en azından ilk defa vakıf olmuş oldum. Belki de bu kongrenin ana temalarından bir tane 
sonucu, fiili olarak yapmış olduk. Tekrar bu sunum için teşekkür ederim.

Kimlik, müşteriyi tanıma kuralı, kimlik tespiti, sadece MASAK’la ilgili değil, sermaye piyasası bakı-
mından da önemli. MASAK’ta kara para aklama ve terörün finansmanı gibi kaygılarla, bizde ise izinsiz 
aracılık gibi kaygılar nedeniyle önemli. 

Burada siz de sağ olun çok iyi ifade ettiniz, uluslararası uygulamalar var ve yapacağımız düzenlemeleri 
bunlardan tamamen bağımsız olarak yapamıyoruz. Uluslararası örgütler var, bunlar gelip bizi denetle-
yip, standartlara ne kadar uyduğumuza bakıyorlar. Hatta yaptırım uygulama durumları var. Dolayısıyla 
biz de ülke olarak düzenlemelerimizde bu hususlara dikkat etmek durumunda kalıyoruz. Bu kapsam-
da dünya uygulamalarıyla ve ülkemizdeki mevcut durumla ilgili olarak ben sözü Hakan Beye vermek 
istiyorum, bu konuda bize söyleyecekleri için. 

MEHMET HAKAN DURSUN:
Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve bu kongrede bize konuşma fırsatı veren Türkiye 
Sermaye Piyasaları Kuruluna müteşekkir olduğumuzu belirtiyorum.
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Çok karıştırılan iki husus var, kimlik tespiti ve müşterinin tanınması. Aslında müşterinin tanınması ve 
kimlik tespiti birbirlerinin içine giriyor, daha doğrusu kimlik tespiti müşterinin tanınması içerisine giriyor 
ama bu çok karıştırılıyor. Bunun farklı sebepleri var. En önemli sebeplerinden bir tanesi; bizim aklama ve 
terörün finansmanına ilişkin temel kanunumuz olan 5549 sayılı kanunda müşterinin tanınması diye bir hu-
sus yok, kimlik tespiti diye geçirilmiş. Tabi bu 2006 yılında çıkmış bir kanun, o dönemin şartlarına istinaden. 
Şimdi bunun müşterinin tanınması olarak değiştirilmesi gerekiyor. Ama tedbirler yönetmeliğinde biz kimlik 
tespitini değil hem kimlik tespitini hem de müşterinin tanınması ilkesini anlatmış durumdayız. 

Biz müşteriyi neden tanıyoruz? Birincisi, mevzuata uyum amacıyla, isimsiz hesap açılmaması lazım, 
şahsın doğru kişi olduğunun belirtilmesi lazım. İkincisi, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün fi-
nansmanının önlenmesi lazım. Müşteriyi bir buzdağı olarak düşünürsek, kimlik tespiti dediğimiz 
husus buzdağının suyun üstündeki kısmı. Müşterinin tanınması sırf kimlik tespitiyle ilgili bir husus 
değil, bunun alt kırılımları da var. Nedir bu, son dönemde çok popüler olan, gerçek faydalanıcının 
tanınması hususu, kimlik tespiti kadar önemli bir husus bu. İkincisi de özel dikkat gösterilmesi gere-
ken hususlar. Hem FATF tavsiyelerine hem de bizim tedbirler yönetmeliğinin 18. Maddesine bakıldı-
ğında, dikkat gösterilmesi gereken hususların müşterinin tanınması için önemli olduğu görülecektir. 
Müşterinin kimlik tespitini yapıp gerçek faydalanıcıyı tanıdıktan sonra özel dikkat edilmesi gereken 
hususlar var, onlara da baktık. Bir defalık bir işlem değil bu, sürekli bir işlem. Bu hususların güncel-
lenmesi gerekiyor, müşterinin yaptığı işlemlerin, onun mali profiline ve hukuki durumuna uygun 
olup olmadığının da görülmesi gerekiyor. Müşteriyi tanıyabilmemiz için suyun altına da bakmamız 
gerekiyor. Bu nedenle bu önemli bir husus, bunu burada belirtmek istedim. 

Bunu müşterinin kimlik tespitinden daha ileriye götürmemizin amacı ne? Biliyorsunuz ki mali istih-
barat birimleri, Türkiye’deki mali istihbarat birimi MASAK gibi, temel olarak şüpheli işlem bildirim-
lerini alır, analiz eder ve ilgili birimlere dağıtır. Aklama ve terörün finansmanı açısından en önemli 
hususlardan biri şüpheli işlem bildirimidir, hepinizin malumudur bu durum. Bir finansal kuruluşun 
ya da bizim tabirimizle bir yükümlünün şüpheli işlem bildirimi yapabilmesi için, kimlik tespitinin 
daha alt kırılımlarına gitmesi, yani müşteriyi tanıması lazım. Bu da sırf nüfus cüzdanını almasıyla 
olmuyor, bu önemli bir husus, bunu belirtmek istedim öncelikle. Müşterinin tanınması daha geniş bir 
kavram kimlik tespitinden. Dünyada kimlik tespitinin nasıl olduğuna bakmamız gerekli. 

Benim burada anlatacağım hususlar, genelde yüz yüze olmayan işlemlerde. Mevzuatımızda ve ulus-
lararası literatürde iki tane yüz yüze olmayan işlem var. Bunlardan biri ilk kez müşteri kabulünde 
yüz yüze olmayan işlem, bunun bizim mevzuatımızdaki anlamı sürekli iş ilişkisi tesisi. İkincisi de 
müteakip işlemler dediğimiz, yani daha önce sürekli iş ilişkisi kurulmuş bir kişinin kimlik tespi-
tine yönelik işlemler. Benim burada değineceğim husus daha çok ilk müşteri kabulü, yani sürekli iş 
ilişkisi tesisine yönelik hususlar olacak. Müteakip işlemlerde kimlik tespitinde bizim finansal kuru-
luşlarımız dünyanın çok ilerisinde, biz her türlü imkânı kullanıyoruz. 

Tüm finansal kuruluşların temel problemi, ilk müşteri kabulünde kimlik tespiti. Dünya bunu nasıl 
aşmış, buna bakalım. Bunların en önemlisi 2015-2016 yılına kadar tüm dünyanın kullandığı üçüncü 
tarafa güven ilkesi. Bu üçüncü tarafa güven ilkesi FATF’in de birebir bir tavsiyesi; yanlış hatırlamıyor-
sam 17 numaralı tavsiyesi olması gerekiyor. Üçüncü tarafa güven ilkesi açısından bizim mevzuatımız-
da herhangi bir sıkıntı yok. Tedbirler yönetmeliğinin 21. Maddesine baktığımızda, üçüncü tarafa güven 
ilkesinin uygulanmasında bir problem olmadığı herkesçe görülecektir. Ancak burada problem şu; 
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üçüncü tarafa güven ilkesinin uygulanabilmesi için, bilgilerin alınması, bilginin istendiği durumda 
da herhangi bir denetim otoritesi tarafından derhal kimlik belgelerinin temin edilmesi gerekiyor. 
Problem burada başlıyor. Tabi sektörde rekabet, belli sıkıntılı durumlardan dolayı, kişisel verilerin ko-
runması kanunu…Diğer ülkelerde, örneğin mesafeli sözleşmelerde ileri olan Almanya’ya baktığımız-
da, hem posta ofisini hem üçüncü tarafa güven ilkesini kullanmakta. Hem bizde hem de Almanya’da 
posta ofisi yükümlü; Türkiye’de de PTT yükümlümüz olduğu için onun kullanılmasında herhangi bir 
sakınca yok. Hatta bir ihtimal sektördeki belli aracı kuruluşlar bunu kullanıyorlardır. Türkiye uygu-
laması açısından üçüncü tarafı güvende de herhangi bir sıkıntı yok, mevzuat birebir FATF’de çevirisi 
ama kurumsal belli sıkıntılar var. Cep telefonu aboneliğinin taşındığı bir noktadayız, bundan iki pa-
nel öncesinde IBAN numarasının bir bankadan başka bir bankaya taşınması ile ilgili konuşuldu. Ben 
böyle bir noktada üçüncü tarafın güven ilkesinin uygulanmasının engellenmesi gibi sıkıntıları kısa 
vadede aşacağımızı düşünüyorum. Banka iştiraki aracı kurumlar bile bunu belli bir döneme kadar 
uygulamıyordu hatta bildiğim kadarıyla hâlâ uygulamayanlar var; ama belli aracı kurumlar bunu uy-
gulamada bir sakınca görmüyor şu anda. Bazı aracı kurumlarda, banka iştiraki aracı kurumlarda bu 
husus uygulanıyor. 
İkinci bir husus, bu yüz yüze olmayan işlemlerde müşteri kabulünde, düşük riskli işlemlere ilişkin. 
Müşteri kabulünde bir sıkıntı yok. Bu bizim tedbirler yönetmeliğinin 26. Maddesinde “basitleştirilmiş 
tedbirler” diye düzenleme var.

Bu ülkemiz açısından bir sıkıntı teşkil etmiyor; bizim mevzuatta da birebir var. Borsaya kote olan şir-
ketlerin hesap açmasında herhangi bir sıkıntı yok, finansal kuruluşların kendi aralarında yaptıkları 
işlemlerde herhangi bir sıkıntı yok, kamu kurumları, yabancı ülke büyükelçilikleri gibi uluslararası 
kurumlarda bir sıkıntı yok. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam sigorta, ödeme kuruluşları ve elektronik 
para kuruluşlarına belli limitler düşük riskli işlem olarak kabul edildiği için, bir istisna tanınmış 
onlara ve tedbirler de basitleştirilmiş. Ama bu basitleştirilmiş tedbirlerde istisna tanınırken, ya 
FATF tavsiyelerinde ya da Avrupa Birliği direktiflerinde bunların risksiz olduğu belirtildiği için, biz 
bunlara yüz yüze olmadan müşteri kabulü imkânını tanıdık. 

Üçüncü bir husus, elektronik ya da mobil imza. Yanlış hatırlamıyorsam, herhalde bizde şu anda 3,5 
milyon elektronik ya da mobil imza kullanıcısı var. Ama mevzuattan kaynaklanan belli sıkıntılar var, 
her ne kadar Türkiye’de bunun uygulaması var desek de çok sınırlı bir uygulama bu. Biz sadece 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının kamu kurumlarına ilişkin işlemlerinde elektronik imzay-
la kimlik tespiti imkânı verdik. Bu bizim aslında geliştirmemiz gereken bir alan. Biliyorsunuz 5070 
sayılı kanuna göre elektronik imza, ıslak imza ile aynı anlamı taşıyor. Hatta hukuk usulü mahkemeleri 
kanununa göre de elektronik imza kesin delil niteliğinde. Islak imzayı bile kriminolojiye gönderiyorlar 
ama elektronik imza kesin delil niteliği taşıyor. Bunda da bizim MASAK mevzuatı olarak belli sıkıntıla-
rımız var. Bunlara çözüm önerilerimiz birazdan gelecek ve bunu çözeceğiz inşallah. 

Dünyada gördüğümüz bir diğer uygulama da biyometrik güvenlik uygulamaları. Aslında bunun biz 
çok örneğini göremedik, ben Çin ve Hindistan’da örneğini gördüm. Bu yöntem; ses, parmak izi, retina 
taraması, göz taraması gibi yöntemlerle müşteri kabulüne deniyor. Ama ülkemizde özellikle bankacı-
lık kesimi, bunu müteakip işlemler dediğimiz ilk müşteri kabulü dışındaki işlemlerde uyguluyor. Bunu 
şu aşamada çok düşünmüyoruz çünkü bunun belli sıkıntıları olabilir. Bu konuda mevzuat açıdan ek-
sik var Türkiye uygulamasında. Bu çok yeni bir şey, ileride belki birkaç yıl sonra buna yönelik de 
düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıkacak. 
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Bir diğer uygulama çipli kimlik kartları. Hatırladığım kadarıyla 2006 yılında, nüfus ve vatandaşlık işleri 
genel müdürlüğüyle çipli kimlik kartlarının özellikle Bankalar Birliğiyle birlikte müşteri kabulüne uygu-
lanmasına yönelik bir çalışma yaptık. Ama bu biraz olumsuz sonuçlandı. Şu anda çipli kimlik kartlarının 
müşteri kabulünde uygulanması mümkün değil Türkiye’de. Tabi bunun belli maliyetleri var çünkü bu PIN 
okuyucu kartları vb. olması gerekiyor. Bu belli bir maliyet taşıdığı için hem bankalar hem diğer kesimler çok 
taraftar olmadılar. 

Yeni bir uygulama da özellikle son dönemde Avrupa ülkelerinde çok yaygın olan video görüşme. Yanlış 
hatırlamıyorsam Almanya Nisan 2017’de, İsviçre ise Mart 2016 tarihinde ilk kez video görüşme ile müşteri 
kabulüne geçti. Şu an Avusturya gibi belli ülkelerde uygulanabiliyor. Video görüşmede müşteri, herhangi bir 
yükümlüye gitmeden Facetime ya da Skype benzeri bir uygulamayla yükümlüye ulaşıyor. Tabii bu uygula-
manın belli güvenlik şartları olması lazım; Skype üzerinden olmuyor. Çözünürlük, piksel sayısı gibi konu-
larda şartlar var ve belli güvenlik algoritmalarının kurulması gerekiyor. Bu yöntemi uygulamaya yönelik de 
düşüncelerimiz var. 

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Hakan Bey çok teşekkürler. Murat Beyin sunumundan sonra Hakan Bey birtakım konularda MASAK tara-
fından bazı çalışmalar yapıldığıyla ilgili bilgiler verdi ve bizleri aydınlattı, teşekkür ederiz.

Şimdi mevzuat ve sektör bakışının yanı sıra panelin de temasına uygun olacak şekilde Gökhan Bey’e sözü 
vermek istiyorum. Yeni imza teknolojileri gibi değişimler finans teknolojilerinde nasıl yakalanabiliyor, kendi-
sinin blok zinciri ilgili bu konuda çalışmaları da var. Bize bilgi verirseniz seviniriz. 

GÖKHAN SEÇKİN:
Hem davetiniz için hem de bu organizasyon için çok teşekkür ederiz. Aslında bu tarz bir panel yapılmasını 
biz bir yıldan uzun bir süredir bekliyorduk. Niçin diyecek olursanız; biz bu konuda çözümler geliştiriyoruz. 
Kimlic isimli firmamızla bir seneden uzun zamandır blok zinciri tabanlı kimlik tespiti ve KYC konularında 
çalışıyoruz. 

Teknolojik arzın çok olduğu bir devirde yaşıyoruz ve herkesin aslında isteği, özellikle hoşuna gitmeyen iş-
lemleri daha kısa sürede halledebilmek ki daha çok vakit ayırmak istediğimiz şeylere daha çok vaktimiz 
kalsın. Bu kadar basit ve temel bir ihtiyaç. 

Bu noktada finansal dünyayla teknolojinin kesişiminde çok büyük gelişmeler olmasına karşın, doğal olarak 
önümüze özellikle düzenleme anlamında bazı engeller çıkıyor. Çünkü yeni teknolojilerin de belli bir süre 
test edilmesi, yeterli güvenliğe sahip olduğuna emin olunması ve önceki teknolojilerin yerine geçebilecek 
kadar güvenli olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bundan dolayı da teknolojik gelişmeler hayatımıza istedi-
ğimizden biraz daha geç giriyor, özellikle de finansal hizmetlerde. Tabii onun için de şimdi konumuz KYC; 
telekomünikasyon da var, sigortacılık da var, hepsini kapsayarak konuşmak istiyorum. 

Biz bu konuda dedik ki “on-boarding” dediğimiz, yeni bir müşterinin hesap açmak, kredi başvurusu yap-
mak gibi isteklerini bizim kurumumuzda ve en hızlı şekilde gerçekleştirmesi için ne yapabiliriz? Aslında 
burada en çok önemli nokta, üçüncü tarafa güven. Teknolojik bir şey olarak duyulmasa da teknolojik olarak 
işimizi çok kolaylaştıracak bir şey. O konuda üçüncü çözüm noktası ise dağıtık defterin yani diğer adıyla blok 
zincirinin kullanımı. Bunların hepsini nasıl bir araya getirebiliriz diye düşündük. 
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Her şey aslında bu üçüncü tarafa güvende birleşiyor. Yani kişinin kimlik tespitinden başlayacak olursak; 
kimlik tespiti bir kurumda yapıldığı zaman bunun aslında diğer kuruma aktarılması mümkün olsaydı ve 
şu an rekabetten dolayı, KVKK’dan dolayı veya öbür adıyla GDPR’dan dolayı olan engeller teknolojik olarak 
çözülebilseydi, bize çok büyük kolaylık olabilirdi. Biz buna odaklanarak blok zinciri tabanlı üçüncü tarafa 
güven yöntemini geliştirdik. Blok zincirinde, tüm kurumlar blok zincirinin teknolojisinin taşıyıcısı oluyor. 
Bu noktada getirdiğimiz yenilik ise tüm dünyada kullanılan blok zinciri ağını değil, sadece bu işleme özel 
olan blok zinciri ağını kullanmak oldu. Hem daha fazla işlem yapılması, hem işlemlerin daha spesifik ve 
kişiselleştirilmiş olması, hem de veri güvenliğinin artması açısından bunu daha uygun olduğunu gördük. Bu 
nedenle kurumlar arası kurulacak bir blok zinciri geliştirmeye başladık.

Şu an pilot seviyesinde çalışıyor uygulamamız. Siz ilk defa bu sistemi kullandığınızda, yani KYC’nin ilk 
adımı olan kimlik tespiti işlemlerini yaptığınız zaman, bunun kayıtları blok zincirine yazılıyor. Bu blok 
zinciri tüm kurumlarda oluyor ama şifrelenmiş bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir kurum, 
kullanıcının izni olmadan burada ne veri olduğunu okuyamıyor; çünkü bu teknolojik olarak mümkün 
değil. Kullanıcıya kendi verisinin kontrolünü sağlaması için bir mobil uygulama veriyoruz. Kullanıcı ikinci 
bir kurumda hesap açmak istediği zaman ya da işlem yapmak istediği zaman, mobil uygulama aracı-
lığıyla izin alıyoruz. Diyoruz ki “Birinci kurumda yaptığın kimlik tespitinin ve işlemlerin ikinci kurumla 
paylaşılmasına onay veriyor musun?”. Kullanıcıdan onay aldıktan sonra geriye bir şey kalmıyor. 

Orada kritik bir nokta var blok zinciri kullanıldığı için. Blok zincirinin avantajı, kimi zaman dezavantaj 
olabiliyor; yazılan tüm veriler blok zincirinde kalıcı olarak duruyor. Yani onları silmek mümkün değil. 
Burada yine KVKK devreye giriyor. Diyelim ki müşteri hesabını kapatmak istedi ve o kurumla ilişkisini kal-
dırmak istiyor, blok zincirindeki verilere ne olacağı bir sorun oluyor. Bunu da çeşitli şifreleme ve anahtar 
yöntemleriyle aşmak mümkün. En doğrusu aslında sadece işlemlerin ispatını sağlayacak minimum 
gerekli bilgiyi blok zincirine yazmak. Bilginin aslını ise kullanıcıda bırakmak. Herkes günümüzde akıllı 
telefon kullanıyor. Bu noktada ikisi bir araya geliyor. Siz kendi kimlik ve KYC belgelerinizi mobil uygu-
lamanızda saklayabiliyorsunuz ve istediğiniz kuruma telefonunuzdan direk olarak gönderebiliyorsunuz. 
Burada blok zinciri kurum tarafından alınan bilginin doğru ve manipüle edilmemiş bir bilgi olduğunun 
ispatı için çalışıyor. Üçüncü tarafa güven işimizi oldukça kolaylaştırıyor. 

Burada geriye ne kaldığını sorarsanız; imza kısmı kalıyor. Her şeyi yaptık; diyelim ki kullanıcıların kim-
liğini tespit ettik, kurumlar arası bilgileri aktardık ama gel gelelim ki kullanıcıdan ıslak imza almak zo-
runda olduğumuz sürece kullanıcının yine çevrim dışı yapacağı başka işlemler mecburi oluyor. Aslında 
ıslak imzaya eş güçte olan yasal bir imza söz konusu. Burada bence yapılacak geliştirmeler var. 

Avrupa Birliği’nde, 2016 yılında, elektronik imza ve elektronik kimlikle ilgili EIDAS isimli bir düzenleme 
çıktı. Burada mevcutta olan elektronik imzaya yeni bir alternatif daha getiriliyor. Şu anda ülkemizde 
elektronik imza kullanıcılarının sadece 3 milyonlarda kalmasının sebebi, birincisi bunun ya USB ara-
cıyla çalışan bir “hard-token” olması ve herkesin kullanmak için bunu yanında taşıması zorunluluğu. 
Bugün benim tanıdığım hiç kimse zorunlu olmadıkça bunu almıyor. Sadece kurum zorunlu tutunca alı-
nıyor. 

İkincisi, daha güzel olan mobil imza. Burada da maalesef mobil SIM kartla ilgili sınırlamamlar var. 
Hadi diyelim ki o sıkıntı aşıldı, sabit ücretten dolayı normal vatandaş bunun altına girmek istemiyor. 
Kimsenin mobil imza almamasının sebebi bu. 
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Çözüm ne olabilir dersek; EIDAS Avrupa Birliği bize orada bir esneklik getiriyor, o da bulut 
imza. Yanılmıyorsam BTK da bunu belli bir süredir görüşüyor. Ben bundan iki hafta kadar önce 
BTK’nın blok zinciri zirvesine katıldım, bunu orada aktarma fırsatımız oldu. Şu şekilde çalışıyor; 
kullanıcının elektronik imza sertifikasını kullanıcı adına yaratıp saklayabiliyor. Bu noktada ya-
pabileceğimiz şey şu; diyelim ki kullanıcının bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Kullanıcının kim-
lik tespiti zaten yapılmış. Bunun ardından kullanıcıya elektronik hizmet sağlayıcıda bir dijital kim-
lik elektronik imza sertifikası atanabilir. Avrupa’da bunun kullanımı yapılıyor, birkaç “trust service 
provider”da. Kullanıcı herhangi bir teknolojik şey yapmak zorunda olmadan, sadece onay vererek 
bu “qualified signature” dediğimiz ıslak imzaya eş imzayla imza atabiliyor. Burada sadece bir imza 
atılacak. Bu yüzden kullanıcının aylarca böyle yanında taşıyıp, abonelik şeklinde ödemesi gereken 
bir ücret olmasına gerek yok. Bunun finansmanı kurum tarafından tek imza, tek işlem şeklinde 
çok rahat yapılabilir çünkü çok hızlı “on-boarding” getiriyor. Biz bu konuda şu an yasal düzenleme 
bekliyoruz. İkisi bir araya geldiği zaman bu iş çözülmüş olacak. 

Peki, kullanıcıyı ilk seferinde de bankaya götürmeden kimlik tespitini nasıl yapabiliriz? Burada 
da, video görüşme var. EIDAS’ın içinde bu da var. Belli bir güvenlik yapısı altında, bir tarafta karşı 
tarafın kimlik tespitini yapacak olan kişi, öbür tarafta da müşterinin olduğu bir ortamda tüm 
bu seansın kaydedilmesi koşuluyla yapılan kimlik tespiti şu an Avrupa Birliği’nde yasal olarak 
kullanılıyor. Bu da halledildiği zaman kullanıcının evinden hiç çıkmadan hesap açması mümkün 
olacak. 

Biyometrik kısmına girmeyeceğim, çünkü bu özel bir cihaz gerektirdiği için biraz daha zor. Gerçi 
bunun da örneği var. Estonya’da elektronik kimlik kartlarıyla birlikte çok küçük birkaç gramlık 
çipli kart okuyucu hediye ediliyor, her kullanıcının elektronik kimlik kartının yanında bu da var. 
Evinde işlem yapacağı zaman bilgisayarına USB’den kartını sokup işlem yapabiliyor. Bu çok düşük 
maliyetli, 1 dolar maliyetinde bir şey yanılmıyorsam yaklaşık olarak. Bu da mümkün olabilirdi tabii 
böyle bir uygulama olsaydı. Çipli kimlik kartlarını da tabii bu sebepten aynı şekilde kullanamıyo-
ruz. Tüm bunların yeni teknoloji açısından üzerinden geçmiş olduk. 

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Çok teşekkür ederiz. Ben hemen bir parantezde bir şey sormak istiyorum. Blok zinciri üzerinden müşteriyi 
tanıma fikri; sektördeki katılımcı sayısı arttıkça o network büyüyecek ve o işkenceler çözülecek gibi. Dünya-
da bu konuda mesafe kat etmiş bir ülke örneği var mı acaba?

GÖKHAN SEÇKİN:
İsviçre, Arap Emirlikleri ve Amerika bu konuda yoğun çalışıyor. Tabii burada yurtdışındaki kurumlar da biraz 
aslında düzenlemeleri bekliyorlar. Aynı sıkıntılar yurtdışında da var. Tamamen üretimde blok zincirinin kul-
lanıldığı uygulamalar var. Ama sorunuzun ilk kısmından bahsedeceğim; çok küçük bir ağda kullanılıyor, iki 
banka arası. Ya da aynı holdingin iki finansal kuruluşu arasında kullanılıyor, o seviyede. Çok geç kalmadık 
aslında.

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
O bakımdan mutlu edici ve görünen o ki bundan sonra buradaki gelişmeler oldukça hızlanacak. Sektör için 
de bunu ifade etti az önce Murat Bey. Ülkemizde zaten teknolojiyi yakalama konusunda gayet iyiyiz, kullanım 
konusunda da esnekliğimiz iyi. Orada iyi şeyler olacak. Bir yandan düzenleme engelleri var dedik. 
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Kalan süremizde konularımızdan bir tanesi de düzenleyici kum havuzları gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere dü-
zenleyici kum havuzu düzenlemede teknolojik ürünler geliştirmek isteyen kurumlara engel olan konularda, 
özellikle fintek alanında bazı istisnalar tanımak. Ülkemizde de olumlu bakılıyor bu konuya. 

Bu bilgileri verdikten sonra katılımcılara son sözleri verirken, tekrar Murat Beye dönüyorum. Hem düzen-
leyici kum havuzu hem de bu düzenlemeler hayata geçerse, biz müşteriyi tanıma kuralında gerekli adımları 
atar, teknolojileri daha müşteriye hitap eder bir seviyeye getirirsek, sektörde tam olarak ne olur, nereye 
geliriz, bu konuda acaba bize biraz fikir verebilir misiniz?

MURAT GÜLER:
Her şeyden önce bir mucize beklemiyoruz, mesafeli sözleşmeler geldiğinde bir anda müşteri 
sayılarının katlanacağı gibi bir öngörümüz yok. Ama ne var öngörü olarak; bugün Faruk Eczacıbaşı 
da söyledi, eğim gittikçe dikleşiyor.  Y kuşağının çok hızlı öğrendiğini bildiğimiz için, finansal okurya-
zarlık arttığında Y kuşağının müşteri olarak bize üstel şekilde dönmesini, üstel bir şekilde müşteri 
sayımızda artış bekliyoruz açıkçası. 

Dediğiniz düzenlemeler konusuna gelince; geçen sene yine İTO’nun gelecek konulu bir toplantısı 
vardı, burada konuk konuşmacılardan biri şunu söyledi; “merak etmeyin” dedi, “gelecek aynı anda 
her yere gelmeyecek”. Dedi ki “bugün baktığınızda Amerika 2018’i yaşıyor, Avrupa 2015’i, Türkiye 
2008’i, 2010’u, Afrika da 1980’leri yaşıyor sonuçta”. Dün Gerd de şunu söyledi; “biz California’da 
insansız araçları deniyoruz ama bunu İstanbul trafiğine soktuğumuzda, 20 dakika dayanamayacağını 
biliyoruz”. 

Bizim aslında otoritelerden isteğimiz şu; geleceğin gittiği nokta belli, bu noktada teknolojiyi ıskala-
mak istemiyoruz. Zaten yatırım kuruluşları olarak teknolojiye çok önem veriyoruz, bu noktada oto-
ritelerden biraz daha esneklik istiyoruz. Gelişmelere ayak uydurmak istiyoruz. Sağ olsun MASAK 
Başkanımız, geçen sene bütün daire başkanlarıyla bizi kabul etti, dileklerimizi, önerilerimizi dinledi. 
O açıdan da MASAK’a teşekkür ediyoruz, onların önerilerinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu gö-
rüyoruz. Keza Sermaye Piyasası Kurulumuz mesafeli sözleşmelerle ilgili tebliğini yayınladı. O 
yüzden biz bu konuda ilerleyeceğimize, bunun müşteri sayımıza olumlu yansıyacağına, maliyet-
lerimizi azaltacağına ve çalışanlarımızın da geleceğe daha iyi hazırlanacağına inanıyoruz. Gökhan 
Bey’le de aynı sorunları yaşadığımızı görüyorum..

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Teşekkürler Murat Bey. Birliğin hazırladığı soru başlıkların en sonuncusu, ıslak imzayla finans merkezi olu-
nur mu diyerek aslında panelin ne tarafa doğru yönlenmesi gerektiğini de bir anlamda belirlemiş. Teşekkür-
ler görüşleriniz için. Az önce bir virgül koymuştuk Hakan Bey, oradan devam edebilir miyiz şimdi?

MEHMET HAKAN DURSUN:
Sektörün ilerlemesi için, İstanbul’un finans merkezi olması için MASAK’a ne gibi bir yük düşüyorsa onu 
taşımaya her zaman hazırız. Çok da geç kalmadık aslında çünkü Avrupa örnekleri de 2017’de Almanya 
örneğin; bu video görüşmeyi ve diğer uygulamaları hiç kullanmayan ülkeler de var.

Ama o ülkelerden bizim bir farkımız var. Bizde aklama ve terörün finansmanı çok yaygın, özellikle terörün 
finansmanında belli sıkıntılarımız var, o nedenle biraz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Ama bu risk taşıdığı için 
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yapmamak anlamına kesinlikle gelmiyor. Risk varsa tedbirleri alırız, ona göre işlem yaparız. Zaten FATF tav-
siyeleri açısından da bu konuda bir sıkıntı yok. FATF’in 15 numaralı tavsiyesinde, teknolojik riskleri belirleyin, 
gerekli önlemi alın, yapın diyor ve bu konuda herhangi bir problem yok. 

Bizim ileride yapmayı düşündüklerimiz neler; önceki söz alışımda belirtmiştim, belli ko-
nularda uygulamalarımızda eksikliklerimiz var. 3 milyon elektronik imza, 500 bin de yan-
lış hatırlamıyorsam mobil imza sahibi insanlar var. Ama bizim tedbirler yönetmeliğinde 
elektronik imza hiçbir yerde geçmiyor. Bizim tedbirler yönetmeliğinin altıncı maddesinde, 
bu imza örneği elektronik imzayı karşılıyor mu karşılamıyor mu diye hukuki sıkıntılar 
ortaya çıkıyor. Bunu bertaraf etmek amacıyla elektronik imzayı tedbirler yönetmeliğine 
ekleyeceğiz en kısa sürede. 

Tabii bu tek başına sektörü rahatlatacak bir husus değil. USB kartla taşınması, belli bir ma-
liyeti olması gibi nedenlerle çok fazla bir kullanıcısı yok. Yaklaşık 3,5 milyon kullanıcısı var. 

E-devlet üzerinden ne yapabiliriz diye düşündük, 40 milyonun üstünde kullanıcısı var e-dev-
letin. Biliyorsunuz bankalar üzerinden e-devlete giriş yapılabiliyor, işlemlerinizi oradan ya-
pabiliyorsunuz. E-devlet üzerinden bankalara ya da aracı kuruluşlara girip neden hesap 
açılmasın? Tabii belli güvenlik önlemlerinin, risklerinin bertaraf edilmesi, ek güvenlik ön-
lemlerinin alınması lazım. Tabi bu konuda biz e-devletle herhangi bir görüşme yapmadık 
ama bunların görüşülmesi, konuşulması gerekli. Bu, sektörün önünü biraz daha açar diye 
düşünüyorum çünkü 40 milyon kullanıcı Türkiye nüfusunun yarısı. Y kuşağının da büyük bir 
kısmını kapsıyordur bu kullanıcı sayısı. 

Son dönemde gündeme gelen hususlardan bir tanesi de Avrupa Birliği direktifleri çerçeve-
sinde video görüşme. Video görüşmeye Avrupa Birliği izin veriyor. Biraz önce de örnekle-
rimizde belirttik; Almanya ve İsviçre video görüşmeleri kullananlardan. Belli güvenlik ön-
lemlerinin alınması gerekiyor, bunların müşteri temsilcisiyle yüz yüze görüşülmesi, müşteri 
temsilcisinin verdiği komutların karşılanması, hatta risk teşkil ediyorsa hesabın açılmama-
sı, kapatılması, ek güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Umarım bunu da yapmayı 
düşünüyoruz. Buradaki söylediklerimizin hepsini yapabilir miyiz bilmiyorum ama bizim te-
mennimiz bunların hepsinin yapılması yönünde. Bunlar finans sektörünün önünü açacaktır 
diye düşünüyorum; özellikle müşteri kabulünde. Ayrıca maliyetleri de aşağı çekecektir. 

Umut ederim kongre 2019 Kasım ayında olacaksa; 2019 Kasım ayındaki kongrede daha farklı 
konular konuşuruz, bugün konuştuklarımızın büyük bir kısmını halletmiş oluruz. 

Tabii burada belli kısıtlarımız var, hepinizin malumu, 2019 Nisan ayında FATF dördüncü tur 
değerlendirmesine gidiyoruz. Herkes biliyor, bu FATF dördüncü tur değerlendirmesi Ülke-
miz açısından çok önemli. FATF’in üçüncü tur değerlendirmesine 2006 yılında girdik, çıkı-
şımız 2014 yılı. Oldukça riskli bir şekilde çıktık, kanaatten geçtik diyebiliriz. FATF dördüncü 
değerlendirmesini de dikkate alırsak; Nisanda başlayacak, biz zaten belli mevzuat deği-
şikliklerini o tarihe kadar yapacağız. Ondan sonra diğer gerekli değişiklikleri, hem SPK’nın 
hem birliğin hem de finans sektöründeki diğer kuruluşların görüşlerini alarak yapacağımızı 
düşünüyorum. Umarım hayırlı bir düzenleme olur. 
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MURAT GÜLER:
Yalnız şimdi verdiğiniz bilgiye göre bir önceki 8 sene sürmüş, şimdi, bu kadar kısa sürede.

MEHMET HAKAN DURSUN:
Umarım o kadar uzun sürmeyecek ve biz Nisandan sonra, gelecek senenin Kasımında çözmüş olacağız.

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Ben de size çok teşekkür ediyorum. Son derece olumlu bir panel oluyor. Sektörün talepleri var, düzenleyici 
tarafın bununla ilgili bakışı ve algısı var; daha ileri nasıl gidebileceğimiz konusunda ciddi bir farkındalık var. 
Bu açıdan çok sevindirici. Tabii MASAK tarafının yapacağı düzenlemelerin sermaye piyasası tarafına da etki-
leri olacak. O anlamda biz sektörün önünü açmak konusunda gerekli çalışmaları elbette yapacağız. Mesela 
şu video konferans; mesela risk bildirim fonlarını video konferansta okutmak falan gibi parlak fikirler de 
aklımıza gelmiyor değil, o konuda okunmadan imzalanması gibi konularda bayağı şikâyetler alıyoruz. O ko-
nularda da olumlu şeyler olacak. 

Hakan Beyi de çok iyi anlıyorum, SPK olarak biz de birçok konuda sürekli uluslararası kuruluşlar tarafın-
dan değerlendirmeye tabii tutuluyoruz. Bu değerlendirmelerde diğer ülkelere gösterilen hoşgörü maale-
sef ülkemizde gösterilmeyebiliyor. Mesela Takasa yatırılan teminatların Basel düzenlemeleri çerçevesinde 
yurtdışında belli oranlarda ıskonto edilmesi gerekiyor, orada da bayağı ciddi mücadeleler veriyoruz. Orada 
bazen bir tek cümleyi değiştirebilmek için günlerimizi, gecelerimizi veriyoruz; çünkü orada bazı listelere 
girerseniz onların yaptırımları oluyor. Zaten katılımcılar da söyledi, Hakan Bey de söyledi, gideceğimiz yer 
belli. Çünkü uluslararası kuruluşların düzenledikleri alanlar her geçen gün daha belirleyici hale geliyor. 
G20 üyesiyiz, oraya tabi, taahhütlerimiz var, ayrıca FSB üyesiyiz, tüm bu taahhütleri yerine getirmeye çalı-
şırken zaten ister istemez dünyada ne varsa biz de oraya doğru gideceğiz. Gökhan Bey de dedi aslında geç 
kalmış değiliz bu konuda. 

Yine gelecek dedik, teknoloji dedik; ben son sözü Gökhan Bey’e bırakayım. Ondan sonra vaktimiz kalırsa 
soruları alalım. Özellikle düzenleme engelleri, kum havuzu gibi konularda sizin bu konuda somut bazı söy-
leyecekleriniz varsa onları not edelim diye sözü size bıraktım.

GÖKHAN SEÇKİN:
Evet, biz de yeni bir teknoloji geliştirdik, bununla ilgili denemeler yapmak istiyoruz ama kurumlar bize tem-
kinli yaklaşıyorlar bu engellerden dolayı. Biz, yapacağımız çalışmaları ya kapalı pilot şeklinde yapmak zo-
runda kalıyoruz ya da kurum risk alıp almayacağına karar vermek zorunda kalıyor. Çünkü son kullanı-
cıya getirdiğiniz bir kolaylık var; ama öbür tarafta da teknolojinin ince bir sınırında geziyorsunuz, düzenleme 
ile arasındaki yerde. Şimdi yeni olarak videolu kimlik tespitinin üzerinde çalışıyoruz. Hadi diyelim bunu bir 
kurumda deneyecek olduk, şu an aslında gerçek kullanıcı ediminde bu teknolojiyi kullanamıyoruz. Bizim 
bu kum havuzu dediğimiz, deneme yapılacak ortamlara, bu konularda bize esneklikler tanınmasına ve 
blok zinciri ile ilgili yapılacak çalışmaların da buraya alınmasına dair isteklerimiz var.

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
Ben çok teşekkür ederim. Soru alabiliyoruz değil mi? 

SORU:
Merhabalar, Aslına bakarsanız bu bir sorudan çok bir öneri niteliğinde olacak çünkü elektronik imzanın 
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kullanılması konusunda ya da benzeri imzaların kullanılması konusunda çok ciddi bir problem olduğunu 
düşünmüyorum. Çünkü zaten 2013 yılında, eğer yanlış hatırlamıyorsam MASAK elektronik imzayı imza 
hükmündedir diye bir deklarasyon yayınlamıştık, en azından sıkça sorulan sorular kısmından görebildiği-
miz kadarıyla. Belki bu toplantıdan çıkan olumlu havanın, daha sonra yürütülecek olan komite çalışmala-
rında dikkate alınması ihtimaliyle söylüyorum. 

Problem aslında bakarsanız, Murat Bey’in de daha önce ifade etmiş olduğu gibi, 6. Maddedeki kimlik 
tespitinin, ibraz edilen belgelerin asıllarının yahut da noter suretlerinin üzerinden yapılmasına ilişkin 
yükümlülük. Huzurda imzaya zorlayan bu. Yoksa imzanın elektronik mi atıldığı yoksa dijital mi olduğu 
çok önemli değil. Çünkü oradaki ifadeden anlaşılması gereken, kişinin ibraz etmiş olduğu belge üzerin-
den o kimlik tespitinin yapılıyor olması. 

Özetle şunu söylemek istiyorum; hangi yöntem olursa olsun sanırım yönetmelikteki “ibraz edilen” ifadesi 
orada kaldığı sürece, finansal kuruluşların tamamı açısından çok ciddi bir merhale kaydedilemezmiş endi-
şesi var. Çalışmalarda dikkate alınması açısından bir öneri olarak iletmek istedim. 

MEHMET HAKAN DURSUN:
Soru için teşekkür ederiz. Yönetmelikteki o ibraz zorunluluğu kalacak. Çünkü o genel bir zorunluluk. Bi-
raz önce de belirttik, 26. Maddede “basitleştirilmiş tedbirler” diye belli tedbirler var. 5 Numaralı tebliğimize 
baktığınızda, belli düşük riskli işlemler dediğimiz hususlarda bunlarda imza zorunluluğu aranmaz diyoruz. 
İbraz, zaten ibraz zorunluluğu ve huzurda imza zorunluluğu aranmaz dediğimiz için çünkü kimlik bilgile-
rinin teyidi, nüfus ve vatandaşlık işleyen MERNİS ve adres kayıt sistemi üzerinden yapılacağı için ibraza 
gerek olmayacak. Ayrıyeten de imza zorunluluğu olmayacak. Yönetmelikteki genel hüküm kalacak, biz 
bunları tebliğlerde düzenleyeceğiz. 

MURAT GÜLER:
Orada belki şunu da söylemek lazım sayın başkanım; adres kayıt sistemine yatırım kuruluşları olarak bizler 
ulaşamıyoruz. Bu, kanuna eklendi ama son anda çıkarıldı. Belki sektör olarak bu kanuna adres kayıt siste-
mini yatırım kuruluşlarının da görmesinin eklenmesi için, tüm paydaşlar olarak çaba sarf etmeliyiz. Çünkü 
bu noktada ciddi bir eksiklik hissediyoruz, bu konunun da sizler tarafından dikkate alınmasını ve bu konuda 
birbirimize destek vermeyi temenni ediyorum. Teşekkür ederim.

ALİ İHSAN GÜNGÖR:
O kanunlaşma sırasında dediğiniz gibi bir talihsizlik oldu diye ifade edebiliriz. Bir sonrakinde umarım çözü-
lecek.  Birliğimize bu değerli kongreyi tertip ettiği için ve özellikle sektörün sorun olarak gördüğü bir alanda, 
belki de paneller içerisinde en amaca yönelik, konuda son derece bilgi sahibi, aydınlatıcı kişileri buraya 
davet ettiği için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum.
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ÜMİT LEBLEBİCİ:
Teşekkür ederiz. Değerli konuşmacılarımız, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir kala-
balığı görünce insan imreniyor, özeniyor. Çünkü biz bankacılar için böyle kalabalıklar pek olası değil. 
Bu hem sermaye piyasalarına olan ilgiden hem buradaki panele olan ilgiden dolayı insanı da geleceğe 
yönelik ümit dolu bir hale getiriyor. Bankalar Birliğinde Ali Fuat Bey ve sayın başkanımız da biliyorlar, 
bankaların üzerinde çok yük var; biz de bu yüzden biraz daha sermaye piyasalarının üzerinde odak-
lanmalıyız, orayı geliştirmeliyiz diye söylemler yaptık. Kader böyle bir şey, moderatörlük bana kaldı. 
Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok değerli konuşmacılarım var. Özellikle sayın başkanımla 
beraber biz Bankalar Birliğinde bu ülkenin ekonomisinin gelişmesi için omuz omuza beraber çalıştık, 
onun çok değerli katkıları oldu. Daha sonra bir görev değişikliği oldu ve bu sefer bankalar tarafından 
sermaye piyasaları tarafına geçildi. Başkanım, o nedenle siz iki tarafı da gören insan olarak, çok net 
bir şekilde şunu sormak istiyorum; hep konuştuğumuz şeyler vardı, biz gelişmiş ülkelere göre teknolo-
jik olarak, regülasyon olarak acaba geri miyiz, biz bunları hiçbir zaman geri olduğumuzu düşünmedik. 
Hep hemen hemen aynı seviyelerde olduğumuzu düşündük, hatta ileri olduğumuzu düşündük. Fakat 
sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesine birtakım şeylere ihtiyacımız var mı, biz hep sekü-
ritizasyonlar, yeni menkul kıymetleştirmeler üzerine konuşmalar yapmıştık. Şimdi bugün buradan o 
koltuğa geçtiğinizde, olayı nasıl görüyorsunuz?

PANEL 25: SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ
14 Kasım 2018

SPONSORLUĞUNDA
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ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU:
Tabii 30 yıllık bankacılığın üzerine, 6-7 aylık Sermaye Piyasası Kurulu başkanı olarak cevap vermeye çalışa-
yım. İnşallah salondaki dinleyicilerimiz de tatmin edici cevaplar almış olurlar. 

2012 yılı sonunda yürürlüğe giren 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu ile başlatılan sermaye piyasası 
kurumlarının ve yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, 2013 yılı sonrasında Avrupa Birliği 
normları esas alınarak yapılan ikincil düzenlemelerle, ülkemizde sermaye piyasalarının hukuki altya-
pısı ile kurum ve araçları uluslararası standartlara uygun hale gelmiştir. 

Biz Sermaye Piyasası Kurulu olarak tüm paydaşlarımızla birlikte sermaye piyasalarına güveni artırmak, 
istikrarlı bir şekilde büyütmek, şirketlerimizin finansmanında önemli bir yük oluşturan kur ve faiz maliyet-
lerinin aşağı çekilmesine yardımcı olmak, tasarruf sahipleri için alternatif yatırım imkanları oluşturmak ve 
ülkemiz tasarruf oranının yükseltilmesine katkı sağlamak ve tüm bunların sonucunda ülkemizin büyüme-
sine katkı sağlamak amacıyla hedeflerimiz ekseninde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Teknolojik gelişmeler küresel anlamda yatırım yönetimi ve yatırımların finansmanı modellerini değişti-
rirken, yatırımcı davranışlarında da değişimlere yol açıyor. Yatırımların geleneksel bankacılık ve sermaye 
piyasası araçlarında değerlendirilmesinin yanında, teknolojik gelişmelerle kitle fonlaması, kripto paralar, 
mobil para ve ödeme sistemleri gibi yeni nesil finansman araçlarıyla bir anlamda finansal kapsayıcılığın her 
geçen gün arttığı ve finansın demokratikleşmesine şahit olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. 

Bu süreçte yatırımların geleneksel yolları olan borç ve öz kaynakla finansmanı modellerinin yanında, 
son dönemde sermaye benzeri krediler, sermaye benzeri tahvil veya bono veya menkul kıymet ihraçla-
rı, kamu özel iş birliği, PPP denilen model ve uluslararası kuruluşların ve kamunun daha ziyade katali-
zör görevi gördüğü ve finansman yükünün özel sektörde olduğu hibrit modeller artıyor.

Bu modelleri sıklıkla gözlemliyoruz. Ülkemizdeki mevcut yasal ve teknolojik altyapıyı gelişmiş ülkelerle 
kıyasladığımız zaman, özellikle yeni trendler ışığında büyük oranda yeterli olduğumuzu görüyoruz. Tabi 
kripto paralar, ICO gibi son dönemde öne çıkan ve henüz ciddi bir testten geçmemiş yeni enstrümanlar 
konusunda Sermaye Piyasası Kurulu olarak biz bugüne kadar temkinli bir duruş sergiledik. Ancak fi-
nansın demokratikleşmesi anlamında ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız kitle fonlaması ve benzeri 
yeni nesil finansman modelleri konusunda kurul olarak proaktif bir davranış sergileyerek, bu gibi yeni 
nesil finansman yöntemlerinin ve araçlarının yasal çerçevesini çizmeye çalışıyoruz.

Diğer taraftan İngiltere örneğinde olduğu gibi, fintek girişimlerinin ve diğer yenilikçi şirketlerin düzen-
leme ve denetleme mekanizmalarının kontrolü altında daha esnek şartlarda fikirlerini hayata geçir-
melerini sağlayabilecekleri bu düzenleyici kum havuzu modellerini de gündemimize alabiliriz ileriki 
dönemlerde. Çalışacağız üzerinde, hedeflerimizde var. 

İyi işleyen sermaye piyasalarının ön koşulu, uluslararası normlara uygun, güvenli, kesintisiz, etkin ve ve-
rimli bir şekilde piyasanın işlemesini sağlayacak teknolojik altyapıya sahip finansal altyapı kuruluşlarına 
sahip olmaktan geçiyor. Biz ülke olarak buna sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Şöyle örneklendirebilirsem; 
borsamızın 2013 sonrasında işletim sistemini yenilemesi, MKK’nın, Merkezi Kayıt Kuruluşunun adeta 
bir fintek gibi çalışarak son yıllarda e-genel kurul, e-kas, e-yönet, e-YKS gibi teknoloji ödülü almış ürün-
leri hizmete sunması, Takas Bank nezdinde TEFAS uygulamasının başlamasıyla birlikte yatırım fonları 
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anlamında rekabetin artması ve son olarak geçtiğimiz aylarda veri depolama kuruluşlarına ilişkin hu-
kuki altyapının oluşturulmasıyla piyasalarımızdaki teknolojik altyapımızı yeni trendler ışığında sürekli 
güncellemeye dönük çalışmalarımıza da devam ediyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması için finansman yükünün para ve sermaye piyasaları 
arasında dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor aslında. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına bek-
lenen katkıyı sağlayabilecek düzeyde sermaye piyasası aracı çeşitliliğine sahip olduğumuzu düşünmekle 
birlikte, bu konuda da çalışmalara devam ediyoruz. Yalnız yeterli sayıda sermaye piyasası aracı olmasına 
rağmen, mevcut finansal mimarimizdeki sonuçlara baktığımızda, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 120’si 
düzeyinde olan finansal sektörde ağırlığın gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 106’sı oranıyla bankacılık sek-
töründe olduğu, sermaye piyasalarının payının ise yalnızca ve yalnızca yüzde 6-7 civarında olduğunu 
görüyoruz. Bu durum bize sermaye piyasalarını geliştirmenin çok boyutlu olduğunu, sadece modern 
bir yasal altyapının yeterli olmadığını, buna ilaveten uygun, makro ekonomik koşulların ve uygulamaya 
yönelik piyasa aktörlerinin efektif talebinin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

Burada biz bu sonuçlarla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu başkanı olarak da başladığımdan itibaren bu 
tabloyu nasıl daha artırabiliriz, sermaye piyasalarını nasıl payı artırabiliriz, o konuda çalışmalara başladık. 
Her kesimden insanları dinlemeye gayret ediyorum, tüm paydaşlarla her zaman için iletişime açık olduğu-
mu vurguluyorum ve iletişim kurmak isteyen bütün paydaşlarımıza kapılarımızın açık olduğunu görüşme-
lerde söylüyorum, burada bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. 

Tabi ülkemizde toplam kredi mevduat oranlarını 2018 eylül sonu itibariyle baktığımızda, son rakamlara siz 
bizden daha hakimsinizdir ama yüzde 123 ortalamada. TL ve YPD sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 103 oran-
larına gelmiş durumda. Bu artık bankacılık yoğun finansman yapısının sürdürürlüğünün ciddi biçimde 
sorgulanmasına yol açıyor. Önümüzdeki dönemde şirketlerimizin bankacılık sektörüne bağımlılığını 
azaltmayı ve sermaye piyasası aracı ihraçları yoluyla uzun vadeli yatırımlara uzun vadeli finansman 
sağlamayı, dolayısıyla sorumluluğu bankacılık sektöründeki mevduat sahiplerinden uzun vadeli yatı-
rımlara kaynak sağlayan sermaye piyasası yatırımcılarına kaydırmayı ve uluslararası alanda rekabetçi 
bir sermaye piyasasına sahip olma hedefinde çalışmalarımıza da devam ediyoruz. 

Bu çerçevede geçen hafta pay alım tebliğine yönelik olarak daha fazla kaynak girişine ihtiyacı olan an-
cak hisse senedi piyasa fiyatı nominal değerin altında olduğu için bedelli sermaye artırımlarında sorun 
yaşayan şirketlerimize kaynak sağlamayı hedefleyen bir değişiklik taslağı hazırladık ve paydaşlarımızın 
görüşüne sunduk. Bu görüşlerin neticesinde inşallah bu konuda da yakın zamanda bir aksiyon alacağız. Ay-
rıca önümüzdeki dönemde yine sektörden gelen talepler doğrultusunda sukuk ihraçlarındaki varlık kira-
lama şirketi modelinden katılım finansmanı fonu modeline geçme, proje finansman fonu, projeye dayalı 
menkul kıymet ihracı gibi yeni araçlara dönük sektörden gelen önerileri de değerlendirmemize alacağız. 
Tabi menkul kıymetleştirmeye dönük düzenlemelere baktığımız zaman, bizim mevzuatımızda ilk kez 2007 
yılında konut finansmanı kanunuyla menkul kıymetleştirmenin girdiğini görüyoruz.

Fakat akabinde 2008 yılında yaşanan küresel kriz ve onu takip eden makro ekonomik koşullar nedeniyle 
2011 yılına kadar ülkemizde herhangi bir ihraç gerçekleşmemiştir. 2014 yılında yasal mevzuat revize 
edilerek, söz konusu düzenlemelerde ipotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıy-
metler, varlık teminatlı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipotek finansman kuru-
luşları mevzuatımıza kazandırılmış bulunmakta. Teminatlı borçlanma araçlarındaki ihraçlara baktığı-



sermayepiyasalarikongresi.org.tr364

mızda, son 10 yılda bankaların aktiflerindeki menkul kıymetleştirmeye konu olabilecek varlıkların artışıyla 
birlikte önemli bir aşama, gelişim göstermiştir. Örneğin konut kredileri 2006-2018 döneminde 17 milyar 
TL’den yaklaşık 200 milyar seviyelerine gelmiştir. 

Birincil piyasadaki bu gelişmelere paralel, 2011 yılından itibaren ilk olarak varlık teminatlı ve varlığa da-
yalı menkul kıymet ihraçları başlamıştır. 2011-2018 döneminde 196 adet toplam 4 milyar TL varlığa da-
yalı menkul kıymet ve 22 adet toplam 2,9 milyar TL varlık teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiş 
durumda. Varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarının ardından ipotek teminatlı menkul 
kıymet ihracı ise ilk kez 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. 2015-2018 döneminde 13 adet toplam 11,7 milyar 
TL tutarında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ipotek teminatlı menkul 
kıymetler, tamamen yurtdışında IFC, EBRD, BNP, CreditSuisse ve HSBC gibi yurtdışı kurumsal yatırımcılara 
yapılmıştır. Teminatlı borçlanma araçlarındaki ihraçların tamamı tahsisli olarak satılmış, henüz halka arz 
edilen teminatlı borçlanma aracı ihracı gerçekleşmemiştir. İnşallah ona da bizim yönetimde olduğumuz 
dönemde birlikte yaşarız diye ümit ediyoruz, çalışmalarımızı öyle şey yapıyoruz. 

Ayrıca henüz fon yapısına dayalı ve bilanço dışı dediğimiz ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı bugüne kadar 
gerçekleştirilmedi. Bankalarımız her ne kadar menkul kıymetleştirme noktasında yeterli tecrübeye sahip 
olsalar da 2011 yılına kadar temkinli bir duruş sergilemiştir. İlk kez, biraz önce de vurguladığım gibi 2011 
yılında varlık teminatlı ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına başlamışlar ve özellikle konut kredilerin-
de aktiflerinde biriken stoku ancak 2015 yılından itibaren menkul kıymetleştirmeye başlamışlardır. Biraz 
önce söylemiştim, 2015-2018 döneminde mevcutta ulaşılan 200 milyarlık stokun yaklaşık 11 milyar TL 
tutarındaki kısmı için, yani yaklaşık yüzde 5’ler civarında bir kısmı için ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı 
gerçekleştirilmiştir. Burada aslında büyük bir potansiyel var. Biz söz konusu potansiyeli küresel finansman 
koşullarının zorlaştığı önümüzdeki dönemlerde teminatlı borçlanma araçlarının bankalarımız için güvenilir 
bir alternatif olabileceğini düşünüyoruz. 

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu olarak sektörden gelen talepleri de dikkate alarak, menkul kıy-
metleştirme anlamında sermaye piyasalarımızın nasıl daha etkin kullanılabileceğini, reel sektöre kaynak 
aktarılması anlamında neler yapabileceğimize ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Soruyu sorduğunuz za-
man da söylediğiniz gibi, bitirdik ve ilgili düzenleme değişiklikleri 11 Kasım 2018 günü resmî gazetede ya-
yınlanarak yürürlüğe girdi. Tabi bu söz konusu değişiklikle varlık ve ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçlarına 
dayanak teşkil edebilecek varlık türlerinin çeşitlendirilmesini sağladık. 

Bunu teminen, teminatlı menkul kıymetlerin de dahil olduğu geniş bir araç setini dayanak varlık olarak 
kabul edilebilir hale getirdik. Ayrıca bu piyasanın gelişmesine ve şirketlerimizin bono ve tahvil gibi kon-
vansiyonel borçlanma araçları yerine menkul kıymet ihraçlarıyla borçlanmalarını teminen, Sermaye 
Piyasası Kurulu olarak 2019 yılı sonuna kadar bu ihraçlardan kurul ücreti alınmamasını kararlaştırdık. 
Bütün bunlara ek olarak, sermaye piyasalarımızda derinliğin artırılması, sermaye piyasalarımızın payının 
artırılmasıyla ilgili olarak, paydaşlarımızın da görüşlerini alarak kurul içerisinde çalışma ekipleri oluşturup, 
bunun neticesinde birtakım öneriler geliştirdik ve bu önerileri kademe kademe hayata geçirerek sermaye 
piyasalarımızın derinleştirilmesi ve payının artırılması noktasında çalışmalarımıza devam ediyor olacağız 
inşallah. Tabi bunları böyle kısaca özetleyecek olursam; bir sermaye piyasası mevzuatının herkesin anlaya-
bileceği şekilde sadeleştirilmesi, mevzuatımızın bir özeleştiri yaparak tebliğlerimizin, yönetmeliklerimizin, 
ilke kararlarımızın çok basit, açık ve anlaşılabilir olmadığını başkan olarak ifade ediyorum. Önümüzdeki 
süreçte öncelikle tebliğlerden ve yönetmeliklerden başlayarak, piyasa dostu, açık, anlaşılabilir, sade bir 
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hale getirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz, çalışıyoruz, tebliğler ve yönetmeliklerimizden başlamak üze-
re. İkincisi, ekonominin, ekonomik büyümenin temel varlıkları olan KOBİ’lerin sermaye piyasalarından 
nasıl faydalanabileceğine dair birtakım öneriler geliştirdik, onlar üzerinde çalışıyor olacağız. Şirket satın 
alma işlemlerinin daha az maliyetli hale getirilmesi konusunda birtakım öneriler geliştirdik. Kurumsal 
yatırımcı tabanlı TEFAS ve BES aracılığıyla genişletilmesi, TEFAS’ın yurtdışı yatırımcılara açılması, BES 
fonlarının TEFAS’ta işlem görmesi, emeklilik şirketlerinin kurduğu emeklilik yatırım fonlarını bundan 
sonraki dönemde belki portföy yönetim şirketlerine fon kurma görevi verilerek emeklilik şirketlerinin 
pazarlama ve satış anlamında daha organize çalışmasıyla ilgili düzenlemeler olabilecek. 

Özel sektör borçlanma araçlarında karşılaşılan sorunların çözülmesi, aslında tahvil ihraçlarından kay-
naklanan temerrütlere baktığımız zaman hemen hemen bankacılık, özel sektör borçlanma araçları için 
söylüyorum, tüm kurul izni verdiğimiz ihraç edilen borçlanma araçlarını kastetmiyorum, özel sektör reel 
kesim borçlanma araçlarında yaklaşık temerrüt oranı yüzde 3’ler düzeyinde ki bu bankacılıktaki oranlara 
da yakın düzeyde. Ancak bu temerrüt durumuyla karşılaşıldığı noktada, birtakım hukuki sorunlar oldu-
ğu ortaya çıktı. Biz bunların düzeltilmesiyle ilgili de birtakım, orada birtakım çalışmalar yaptık, öneriler 
aldık. Bu konuda da çalışıyor olacağız. Belki özel sektör borçlanma araçlarının, tahvil ve bonolarının reel 
kesimin, bugüne kadarki ihraçlarında da gözlemlediğimiz şu; belirli bir kredibilitesi olmayan veya üst dü-
zey bir yatırım yapılabilir notu olmayan büyük şirketler haricinde genelde uygun faiz marjlarıyla, yüksek 
faiz marjlarıyla satıldığını görüyoruz. 

Bu noktada da belki önümüzdeki süreçte teminatlı tahviller, tahvil sigortası gibi enstrümanlarla reel 
sektörün tahvil ve bono ihraçlarında maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ve yatırımcı güveninin de bu 
bono ve tahvillere yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların da güveninin artırılmasına yönelik çalış-
malarda bulunacağız. 

Bunun dışında sermaye piyasası araçlarının diğer finansal araçlarla vergisel anlamda eşdeğer muame-
leye tabi tutulması noktasında birtakım öneriler geliştirdik. Bunların hayata geçirilmesi için ilgili kurum-
larla temasta olacağız. Yine uyuşmazlıklarda yargı süreçleri ihtisas mahkemeleri olmadığı için oldukça 
uzun, karmaşık halde sürüyor. Bunların daha hızlı ve daha verimli hale gelmesi için belki ihtisas mahke-
melerinin kurulmasıyla ilgili birtakım öneriler geliştirdik, bunları sunuyor ve üzerinde çalışıyor olacağız. 
Ve bunun gibi birtakım önerileri inşallah önümüzdeki dönemde hayata geçirerek, sermaye piyasalarımı-
zın derinleşmesini, sermaye piyasalarının finansal sektörden aldığı payın artırılmasına destek olacağı-
mıza inanıyorum.

ÜMİT LEBLEBİCİ:
Sayın başkanım, çok teşekkür ederim. Ama bir şey daha söylemem lazım, herhalde sizin en iyi yaptığınız 
iş bu açık iletişim politikası oldu. Gelen her kesime siz büyük bir itinayla dinlediniz ve fikirleri toparla-
maya başladınız. Üzerine de zaten yavaş yavaş adımlar attık ama hâlâ gideceğimiz çok yer var, hâlâ.

Cumhurbaşkanlığı ofisinde artık bir yatırım ofisimiz var. Ve yatırım ofisi çok önemli bir sorumluluk üst-
lenmiş durumda. Hep Türkiye’de şunu konuştuk; Türkiye bölgenin en güçlü ekonomisinden birisi ve çok 
rahat bir şekilde Türkiye doğrudan yatırımları buraya çekebilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Arda Bey, 
Türkiye’nin bu potansiyeli değerlendirmesi konusunda yatırım ofisinin bir stratejisi var mı, biz bu yatırım-
ları gerçekten çekebilir miyiz? Biz öyle düşünüyoruz ama gerçekten çekebilir miyiz? Bir sürü iyi fikirler 
var ortalıkta, o iyi fikirler başka yerlere gidiyor. Burayı bir merkez haline getirebilir miyiz?
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ARDA ERMUT:
Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle organizasyondan sorumlu bütün partilere teşekkür etmek isterim. 
Akşamın bu saatinde bu tip oturumlar genelde bu kadar canlı ve ilgiyi hâlâ koruyacak şekilde geçmez. Do-
layısıyla hem katılımcıları o anlamda hem de organizatörleri tebrik etmek lazım. 

Tabi belirttiğiniz gibi yatırım ofisi yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan dört ofisten bir tane-
si olarak kuruldu fakat başbakanlık yatırım destek ve tanıtım ajansı olarak aslında 2006’dan beri kurulup 
hizmet vermekte olan bir kurumun devamı olarak kurulmuş olduk, diğer üç ofisten farkı olarak belki de. 
Ben de 2006’da kuruluşundan itibaren değişik seviyelerde bu kurumda görev yapmış birisi olarak, Türki-
ye’deki doğrudan yatırımlar hakkındaki farkındalığın nasıl değiştiğini, pozitif yönde tabi ki hem özel sektör 
tarafında hem bürokraside, bu konudaki Türkiye’nin attığı adımları ve bu konuda yapılan çalışmalarda ge-
linen noktaları, alınan sonuçlar ya da başarısızlıklar anlamında neleri yapamadık, bunların hepsini göz-
lemleme imkânım oldu. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığımızda, Türkiye’nin doğrudan yatırımlar 
açısından tabi ki ilgi çekici bir destinasyon olduğunu halen, bütün son birkaç senede yaşadığımız travmatik 
durumlara rağmen söyleyebiliriz. 

Tabi Türkiye’nin doğrudan yatırımlarla ilgili hikayesinden bahsederken, genelde biz benchmarking 
olarak 2002 sonrasını alıyoruz. Çünkü 2002 öncesine kadar toplamda 15 milyar dolar kayıtlı doğrudan 
yabancı yatırım çekmiş bir ülkeydik. Fakat 2002’den günümüze kadar toplamda bu seneyi de dâhil ettiği-
mizde yaklaşık 200 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik ki bu değerlendirme açısından daha sağlıklı 
bir taban sağlıyor. Bu da baktığımızda dünyadaki global doğrudan yatırımlar pastasının aşağı yukarı yüzde 
1’ine, biraz daha yüzde 1’in hemen altına tekabül ediyor. 

Peki biz Türkiye’nin yapısal özellikleri açısından doğrudan yatırımlar çekmek açısından avantajlı bir ülke 
miyiz? Öncelikle bazı temel bizim değerlerimiz var. Bunlar nedir, en başta tabi jeo-stratejik konumumuz, her 
zaman ortaokuldan beri öğrene geldiğimiz, Türkiye’nin coğrafi konumu diye. Ama bizim doğrudan yatırım-
larla ilgili görevlere geldikten sonra biraz daha önemini daha iyi anladığımız bir pozisyon bu. Çünkü arka-
daşlarımdan destek istemiştim bu noktada, yansıtma noktasında bize de yardımcı oldular sağ olsunlar, biz 
genelde Türkiye’nin pozisyonunu anlatırken her zaman hayali bir uçuş mesafesi olarak akılda kalması 
açısından İstanbul’un etrafını da çiziyoruz. Bir uçuş mesafesini ifade eden bir daire ve bu dairenin içeri-
sinde toplam 1,5 milyar toplam nüfusa ve 24 trilyon dolarlık toplam gayrisafi hasılaya ulaştığınız ente-
resan bir lokasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aslında sizlerin de aşağı yukarı belki salondaki herkes 
doğrudan yatırımlar anlamında değişik partnerlerle dünyanın değişik yerlerinde sorulara muhatap oluyor 
Türkiye’nin potansiyelini konumlandırma noktasında katkıları oluyor. Bunlar mutlaka karşılarına çıkmışlar-
dır. Türkiye’nin en çok aslında ilgi çeken konularından birisi bu. Tabi ki bununla beraber gelen bu bağlantıları 
sağlamak konusu var. Genelde Türk Hava Yolları’mızı bunun en başarılı örneği olarak gösteriyoruz çünkü 
bu sayede sağladığı avantajlarla dünyanın en çok noktasına uçan, en büyük havayollarından biri haline 
geldi. Bunun en aslında canlı örneklerinden bir tanesi. Tabi doğrudan yatırımcılara baktığımızda, Türki-
ye’yi hem bir üretim üssü olarak hem de yönetim anlamında bir üs olarak konumlandırıp, Türkiye’yi 
operasyonlarına ilk etapta en azından bölgesel, giderek de global düzeyde operasyonlarının merkezi 
olarak konumlandırmaya başlıyorlar.

Sadece jeo-stratejik konumuyla değil, aynı zamanda insan kaynağı anlamında öne çıkıyor. Bugün burada 
bulunan yöneticilerimizden, mesela Zafer Bey Varlık Fonu CEO’muz, birkaç ay öncesine kadar uluslararası 
bir fonun önemli yöneticilerinden bir tanesiydi. Artık biz Türkiye’de insan kaynağı ihracını üst düzeylerde 
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yapıyoruz ve bu bize doğrudan yatırım anlamında büyük katkı sağlayan bir süreç. Çünkü çok uluslu şirketle-
rin karar alma mekanizmalarında ne kadar çok Türk yönetici olursa, ülke lehine karar alınmasına o kadar 
katkı sağlıyor. Dolayısıyla jeo-stratejik konumu, genç nüfusu, eğitimli iş gücü, aynı zamanda üretken iş 
gücü, iş ahlakı, bunlar bizi genel itibariyle diğer gelişmekte olan ekonomilerden ve rakibimiz olarak 
konumlandırdığımız ülkelerden yatırımlar açısından biraz daha farklı kılıyor. Dolayısıyla biz bu altyapı-
sal özelliklerle yatırım çekmeye başladık fakat bunlar eskiden beri Türkiye’de olan özelliklerdi. Ne değişti 
2002’den sonra dersek; bunda siyasi istikrarla birlikte gelen reform ortamı ve bazı doğrudan yatırımlar açı-
sından ülkeyi cazip hale getirmek için regülatif anlamda atılması gereken bazı adımların atılmasıyla birlikte, 
yatırımcılarda pozitif anlamda farkındalık oluştu ve yatırım gelmeye başladı.

Elbette bu noktada atılacak adım çok fazla. Az önce belirttiğim gibi bizim dünyadaki doğrudan yatırımlar-
dan aldığımız pay hâlâ yüzde 1 civarında. Nominal olarak en yüksek rakamı dünyada da doğrudan yatı-
rımların patladığı 2007 yılında 22 milyar dolarla çektik. Fakat pay olarak en fazla 2006 yılında yüzde 1,36 
ile aldık. Bu aslında kısa vadede bizim 1,5’luk bir hedefi kolayca tutturabileceğimizi gösteriyor ki dünyadaki 
doğrudan yatırımlar geçen sene aşağı yukarı 1,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu da 22,5 milyar 
dolarlık bir seviyeye tekabül eder. Eğer biraz daha bunun genişlediğini ya da bizim yüzde 2’lik pastaya doğru 
ilerlediğimizi düşündüğümüzde, 30 milyar dolarlara yakın nominal anlamda yatırım çekiyor olmamız lazım. 
Ama bu tabi işin sadece hacim kısmı. Bizim asıl ihtiyaç duyduğumuz, daha katma değer sağlayan, ülke-
miz ihtiyaçlarına daha iyi dokunan yatırımları çekmek. 

Yatırım ofisi olarak, Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, eski adımızla başbakanlık yatırım ajansı olarak da bu 
hedefleri biraz daha önceliklendirerek çalışmayı hedefliyoruz. Çünkü bazı sektörlerde hakikaten ülkemiz 
iyi bir konumda. Mesela buradaki üretim anlamında örneğini verdiğimiz üreticilerde baktığımızda ilk iki sı-
rada Toyota, Ford gibi global otomotiv üreticilerini görüyoruz, yüzde 85, yüzde 75 oranında ihraç ediyorlar. 
Fakat otomotiv sektörümüzün genel tedarik zincirine baktığımızda da hâlâ bazı çok önemli boşlukların 
olduğunu görüyoruz. O boşlukları doldurduğumuz zaman hem halihazırdaki üreticilerimiz çok daha re-
kabetçi hale gelecek hem de bizim ciddi anlamda cari açık verdiğimiz bazı kalemlerin ülkemizde üreti-
mini sağlamaya başlayacağız, bu anlamda daha fazla katma değeri ülkemizde bırakacağız.

Başbakanlık yatırım ajansıyken, iki temel fonksiyonumuz vardı. Yatırım, destek ve tanıtım ajansı. Yatırım 
tanıtım ajansları, tüm ülkelerin yatırım tanıtım ortamlarını tanıtmak için kurdukları kurumlar bunlar. Ama 
Cumhurbaşkanımızın o dönemde başbakana doğrudan bağlı bir şekilde konumlandırdığı, böylece bürok-
raside çözüm üretilmesini hedeflediği kurum, aslında destek kısmı daha ağırlıklı olan bir kurumdu. Yani 
nedir? Yatırımcı Türkiye’ye geldiği zaman pek çok ayrı adrese başvurmak zorunda kalıp, enerjisini har-
cayıp, yanlış adreslere yanlış bilgilerle gidip zaman kaybetmek yerine, Türkiye’de bütün süreçleri tek 
durak ofis anlayışıyla koordine eden bir yapı bulunsun ve bir arayüz olarak yatırımcıyla devlet arasında 
bütün bu süreçler kolaylaşsın diye kurulmuş bir kurumduk. 

Şimdi bu iki temel görevimize ek olarak hem makro düzeyde ülkemizin bu stratejilerinin oluşturulması, 
bunun eşgüdümlü bir şekilde ilgili bakanlıklarda paylaşılıp bu haritaların izlenmesi, hem de yatırımcılardan 
bütün bu geri dönüşlerin bütün karar verme mekanizmalarına başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere 
iletilerek, regülatif anlamda da doğru adımların atılması. Çünkü kısa süreçte geliştirdiğimiz yatırımcılar için 
hemen çözdüğümüz sorunlar var fakat bazen de yapısal değişiklik gerektiren pek çok konular var. Özellikle 
bazı sektörlerdeki regülatif yük takdir edersiniz çok daha fazla. Finans sektörü bunlardan bir tanesi. Dola-
yısıyla en çok yatırım çektiğimiz sektörler bunlar aynı zamanda. Bu masadaki herkes bir şekilde bu panel-
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deki herkes çok iyi bileceklerdir hem doğrudan yatırımlar anlamında hem de genel itibariyle yatırım ortamı 
anlamında çok önemli rol oynayan bir sektör finans ve bankacılık sektörü. Türkiye’nin de 2008 krizinden 
de en az şekilde etkilenerek çıkmasını sağlayan da sektör. Dolayısıyla bu tip sektörlerin geri dönüşleri de 
bizim yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarımızda çok önemli. Zaten bu sayede de dikkat ettiyseniz, geçen 
ay iş yapma kolaylığı endeksi Dünya Bankasının yayınlandı. Ve orada ülkemiz bir anda 17 sıradan birden 
yükselerek 60. sıradan 43. sıraya çıktı. Bu kadar seçim ortamının, arka arkaya referandum seçimi, daha 
öncesindeki darbe girişimi, Rusya’yla daha önce yaşadığımız uçak krizi gibi olayların yaşandığı bir dönem-
de, reform anlamında bazı adımların atılarak bu iyileşmenin sağlanması, aslında Türkiye’nin bazı adımları 
daha organize bir şekilde atarak ne kadar hızlı mesafe alabileceğini göstermesi açısından önemli. 

Ben yıllardır cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize sorulduğunda bunu anlatmaya çalıştım. Bazen ulus-
lararası medyada Türkiye’nin yeriyle de ilgili olarak; daha otoriter bir sisteme mi gidiyoruz, politik olarak 
bunun sonuçları nelerdir gibi sorular gelmekteydi bize; fakat kamu tarafında yatırımcı lehine çözüm üret-
meye çalışan bir kurumun başkanı olarak benim açımdan bu olay en başta bir kamu reformuydu. Şimdi 
baştan aşağıya bütün sistem fayda maliyet analizleri daha iyi yapılarak, ödül ceza yönetmelikleri per-
formans kriterleri daha sağlıklı oluşturularak daha çözüm odaklı, daha müşteri odaklı, yatırım ortamı 
açısından da daha yatırımcı dostu bir şekilde regülasyonların gitgide ilerlemeye başladığını göreceğiz. 
Kabine gördüğünüz üzere özel sektör geçmişli profesyonellerden oluşmakta. Aynı zamanda anayasal an-
lamda da gerekli kanunlardaki değişiklikler bu yönde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ofislerinden bir tanesi de 
takip ettiyseniz; insan kaynakları ofisi. Dolayısıyla devletin insan kaynakları politikasının yeniden oluştu-
rulmasında çok aktif rol oynayacak bir yapı oluşturulmuş oldu. 

Biliyorsunuz, eskiden en büyük sorunumuz nedir bizim devlet olarak, bir kere insiyatif almayı engelleyen 
bir anlayış var, bu sırada tek tek bürokratları da suçlamak çok doğru olmuyor çünkü insiyatif aldığınızda 
sizi bir nevi cezalandıran bir sistem vardı. Dolayısıyla aynı salonda aynı ofisin içerisinde hiç çalışmayan bir 
memurla çok daha fazla çalışan memura aynı maaşı ödediğiniz gibi, hiçbir şekilde birini ödüllendirip, biri-
ni cezalandıramıyordunuz. Fakat bu konuda da bazı değişmeler gelecek. Zaten 2001’den günümüze kadar 
yapılan reformların bir haritasını özetle koymak istedik. Hepsi yatırımcının hayatına bir şekilde dokunan 
konulardı ve bunların da hepsini aşağı yukarı yatırımcılardan gelen geri dönüşlerle yapabildik. Özel sektör 
ve uluslararası yatırımcılar bu konuda çok yardımcı çünkü dünyadaki pek çok başarı hikâyesini biliyorlar. 
Pek çok ülkede yatırımcılar, karşılaştırmalı mukayeseli tablolarla bize ülkemiz için en doğru model hangisi 
olabileceği konusunda yol gösterici oluyorlar. Dolayısıyla inşallah biz de yatırım ofisi olarak ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu, ihracat odaklı, istihdam yaratan, katma değer yaratan, cari açığımıza da pozitif anlamda etki eden 
yatırımlarımızı, teknoloji transferi sağlayacak yatırımları ülkemize çekme noktasında önceliklendirmeye 
devam edeceğiz.

ÜMİT LEBLEBİCİ:
Başkanım, müsaadenizle buradan en önemli konularımızdan birisine gidelim. Geçmişte de bu konu çok 
konuşuldu. Türkiye Varlık Fonu. Sayın genel müdürümüz Zafer Bey de aramızda. Sizin büyük de bir tecrü-
beniz var, Malezya örneğini biliyorsunuz. Türkiye Varlık Fonunu nasıl konumlandıracağız, Türkiye Varlık Fonu 
sermaye piyasalarına nasıl bir katkı sağlayacak, sizin bu konudaki vizyonunuz nedir, neler planladınız, bize 
bir anlatır mısınız? Bu konu hepimiz için çok önemli diye düşünüyorum. 

ZAFER SÖNMEZ:
Ben görev almadan önce varlık fonuyla ilgili kafa karışıklığı vardı. Her yerde aynı espriyi yapıyorum, “eşler 
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arasında problem olunca gelsin Türkiye varlık fonu çözsün” gibi bir noktaya gelmiş durumdayız. Onun için 
10 dakika içerisinde bu kafa karışıklığını gidereceğim. Çok sevdiğim bir kitap var, Beşinci Disiplin, Peter Sen-
ge; gerçek cesaret, vizyonun gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz kararlılıktır diyor. Biz büyük bir kararlı-
lıkla yola çıktık ve ilk yaptığımız şey esasında iş modelini açığa kavuşturmak. Varlık fonunun yetki belgesi, yol 
haritası ne olacak? Çünkü herhangi bir şey yapmadan önce bunu tanımlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek 
için de esasında bir terminolojiye geri gidelim. 

“Türkiye Varlık Fonu” esasında Türkçeyle İngilizcenin azizliğine uğramış bir tanım. Şöyle diyelim; Türkçede 
bir kelimeyle 10 tane konsepti anlatıyorsunuz, İngilizcede 10 tane kelimeyle bir tane konsepti anlatıyorsu-
nuz. Varlık, esasında “assets” ve “wealth” tanımına uyuyor, Türkçede bir kelimeyle anlatıyor, İngilizcede iki 
kelimeyle. Bu esasında bir “asset backed fund” ve bir “development fund”, yani bir kalkınma fonu diyebiliriz. 
Çünkü buraya giren bir para yok. Diyorlar ki; “Varlığımız mı var varlık fonumuz olsun?”, nasıl olacağını ben 
birazdan anlatacağım. Bunun için öncelikle varlık fonu ne değildir, onu bir tanımlayayım ki ne olduğuna de 
geleceğim. 

Varlık fonu ne değildir, varlık fonu bir banka değildir, kredi vermez, mevduat toplamaz. Varlık fonu mer-
kez bankası değildir, para politikası belirlemez. Varlık fonu hazine değildir, devlet adına borçlanmaz. 
Varlık fonu emeklilik fonu değildir, sürekli içeriye bir para girişi olmaz. Varlık fonu, özelleştirme idaresi 
değildir; bundan daha farklı bir şekilde değer yaratma çalışır. 

O zaman varlık fonu nedir? İngilizcesi; “Turkey’s equity solutions provider”. Yani Türkiye’nin sermaye çö-
züm platformu. Varlık Fonu, Türkiye’nin stratejik yatırım platformu. Varlık fonu, esasında Arda Beyin çok 
konusuna giren bir konu, “strategic and big ticket FDI partner”. Yani Türkiye’ye 100 milyon dolar, 500 mil-
yon dolar yatırıma gelen bir yatırımcının ilk kapısını çalacağı ofis önce yatırım ofisi, sonra varlık fonu. 

Varlık fonu ne peşinde? Esasında varlık fonu özsermaye karlılığı peşinde. Bütün yaptığımız şeylerde iç karlı-
lık oranını artırmamız lazım. Şu an itibariyle varlık fonu tamamen “equity platformu”. Bunu büyütebilmenin 
formülü çok belli. Ben uzmanı değilim, içeride çok uzmanı olduğu için ukalalık etmek de istemem. “Board 
on growtn model” nedir, buranın sermaye maliyeti, öz sermaye maliyetinden oluşuyor. Yatırdığımız projele-
rin IRR’ı büyükse, burası büyür, içeriye para girmesine gerek yok. Değer yaratan doğru projelere yatırdığı-
mızda, burası büyür. Örnek veriyorum, Temasek bunu 45 yılda yapmış, 225 milyar dolar. Bu örneklere bak-
tığımızda esasında Türkiye’de de çok güzel örneklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ben örnek verebilirim, 
mesela Oyak’ta “real value creation” ve “smart leverage”ın nasıl olduğunu görebiliyoruz. Başka bir örnek; 
mesela İş Bankası. İş Bankası’ndan burada üst düzey yöneticiler de var. Türkiye’nin kendine has bir varlık 
fonunun farklı bir örneğidir. 

Biz iş modelini belirlemek için yola çıktık. Sekiz tane ana planın üzerine kurduk. Buna house chart diyoruz, 
ben bankacılara hep anlatıyorum, onun için bazıları için tekrar olacak ama birincisi portföy yönetim şirket-
leri. Bu şirketlerde nasıl değer yaratırız, nasıl yönetiriz portföyleri; bunun peşinde olacağız. Buralarda 
“değer açığa çıkaracağız”, yani mevcut ROE’yi, mevcut ROIC’yi artıracağız. İkincisi Türkiye’nin stratejik ya-
tırımları. Bu çok önemli çünkü, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye’nin stratejik yatırım platformudur. Bundan do-
layı Türkiye’nin stratejik yatırımlarına bakmak durumundayız. Üçüncüsü; Türkiye’de iki tane temel konuyu 
doğru adres edemediğimizi düşünüyorum. Bir tanesi Türk şirketlerini nasıl bölgesel lider haline getiririz, 
nasıl küresel lider hale getiririz? Bugün Asya tipi büyüme, tamamen buna bağlı. Malezya’da havalimanın-
dan KLCC’ye gidene kadar gördüğünüz her şeyin yüzde 80’i devlettir. Bize ilkokulda gösterdikleri karma 
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ekonominin ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Karma ekonomideki ana temel unsur, devletin özel 
sektörle rekabet etmemesi. Ama devletin ekonomide yer almaması anlamına gelmiyor bu. İkisinin arasın-
da bir fark var. İkincisi Türkiye’nin uluslararası ajandası; Afrika, Bosna, Filistin, Orta Asya, Ortadoğu, bura-
larda nasıl yatırım yaparız? Bunu bütün varlık fonları yapmakta. Şöyle söyleyeyim, ben Malezya’nın yatırım 
fonundaydım, kabaca yönetilen portföyün yüzde 8’i civarında Türkiye’deydi. Türkiye ve bölgedeydi. Buradaki 
hub Türkiye, Ortadoğu, Afrika, doğu Avrupa ve Orta Asya’ya bakıyor. 14 tane yatırım var. Zaman içerisinde biz 
bunu başarmak zorundayız. Onun için dinamik baktığımızda bugün itibariyle odağımızın yüzde 95’i Türkiye, 
5 yıl, 10 yıllık potansiyelde bunun idealinde neden yüzde 50-50 olmasın? 

Kabaca varlık fonları 8 trilyon dolardan oluşuyor. Şu an itibariyle toplamın 0,5’inden daha azız. Vizyon mu 
istiyoruz, bu neden yüzde 5 olmasın? Bunun ötesinde bizim yapacağımız dördüncü iş, piyasanın derinleş-
tirilmesi ve iyileştirilmesi. Buralarda da kafa karışıklığı var. Ben dediğim gibi varlık fonu hazine değildir, 
varlık fonu merkez bankası değildir. Buralarda daha dolaylı yolla ne yaparız? Sorunu teşhis edelim. Ben ona 
proton tedavisi diyorum, yani kanserli hücreyi bulalım, oradan bir çözüm yaratalım. Bunları başarmak için 
öncelikle finansman konusunu çözmemiz lazım, içeriye “akıllı kaldıraç” (smart leverage) koymamız lazım, 
“değer yaratma” (value creation) ile bir şekilde finansman bulmamız lazım.

Ama en önemli planlar bence bundan sonra söyleyeceğim, altıncı, yedinci ve sekizinci kısımlar. Birincisi, 
kurumsal yönetimi oturtturmamız lazım. Benim göreve başladığım sekizinci hafta, varlık fonu birinci yö-
netim kurulu toplantısını yaptık ekim ayı sonunda, ikinci toplantıyı kasım ayı sonunda yapacağız, üçüncü 
toplantıyı aralık ayı sonunda yapacağız. Komiteleri oluşturduk, burası bir anonim şirket. Ben devlet A.Ş. 
olarak tanımlıyorum. Devlet A.Ş. işler hale gelecek, daha iyi işler hale gelecek. Bunun altındaki şeyler de 
ana değerler. Ana değer nedir, şeffaflık, güvenilirlik. Biz 2018 rakamlarını bir şekilde 2019’un içerisinde özet 
hap şeklinde sizlere anlatacağız. Ve anlattıkça esasında kafadaki soru işaretlerini yere koyacağız, burayı 
büyütmek için ilerleyeceğiz. En son sütunu da ben şöyle tanımlıyorum, varlık fonu 5 yıllık, 10 yıllık zaman 
diliminde Türkiye’nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye’nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır. Bugün 
Khazanah Malezya için neyse, biz de oraya gelmek zorundayız. 

ÜMİT LEBLEBİCİ:
Teşekkür ediyorum. Şunu anlıyoruz, artık varlık fonunun net bir stratejisi oluşmaya başladı. Kurumsallaş-
mayla ilgili sorunları da ortadan kalktı, artık onlar da bu sene içinde tamamlanmış olacak ve o strateji 
doğrultusunda yavaş yavaş gitmeye başlayacağız. Çok önemli bir şey söylediniz, bunun iletişimini de dai-
ma yapacağız ki insanlar varlık fonunu net bir şekilde anlasın, nereye doğru gittiğini bilsin ve biz ona göre 
hareket edelim. Çok değerli varlıklarımız da var. Ben Türkiye için varlık fonunun bir ihtiyaç olduğunu da 
düşünüyorum, dediğiniz sebeple. Çünkü bölgede de etkin olabilmemiz için varlık fonu gibi bir enstrümana 
ihtiyacımız vardı. Şimdi yavaş yavaş hayata geçtiğini de göreceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok değerli 
genel müdürümüz Murat Beye dönmek istiyorum, Borsa İstanbul. Borsa İstanbul çok değerli bir platform, 
marka, dünyanın en önemli borsalarından birisi olabilecek durumda. Bankacılık kısmında sıkıntılarımız 
var, biliyorsunuz kurlar dalgalanıyor, faiz riskleri var. Borsa İstanbul buralarda birtakım önlemler alabilir mi 
diye soruyoruz kendimize, acaba yatırımcılara gidebilir mi? Ama senelerdir de üstesinden gelemediğimiz 
bu halka açılmalarda bir korku mu var, niye insanlar halka açılamıyor, buraları daha fazla teşvik etmek, şu 
bankacıların üzerinden yükü almak için ne yapmak gerekiyor gibi sorularımız da var. Ne diyorsunuz?

MURAT ÇETİNKAYA:
Ümit Bey teşekkürler. Gündemdeki bütün konulara dokunmak icap ediyor aslında. Kalabalık çok güzel, 
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aydınlanmadan önce daha rahattım. Konuşmaya başlamadan önce bir espri yapmıştım, onu paylaşmak 
istiyorum; “Bir tane kurban seçelim hepimiz, ona bakalım, onu çözersek rahat rahat konuşuruz”. 
Borsa İstanbul Türkiye Varlık Fonunun portföyündeki şirketlerinden önemli bir tanesi. Her şekilde 
şunu bir ön bilgi olarak vereyim, Türkiye Varlık Fonumuzun da temettü ödemek suretiyle bir anlamda 
can suyunu veren bir şirket olmuş oldu. Bu açıdan temettü ödeyerek bir sürpriz yaptığımızı da düşünü-
yorum. 

Sermaye piyasalarıyla derinleştirmeyle, halka arzlarla, kaynak yapısıyla ilgili konularda Borsa İstanbul’a 
önemli görevler düştüğünün farkındayız. Geleneksel bakış açısıyla Borsa İstanbul’un sadece hisse se-
nedi ve borçlanma araçları alınan ve satılan bir pazar yeri olduğunu biliyoruz, böyle bir varsayım var. 
Fakat biz içinde bulunduğumuz dönemde kendimize şöyle bir rol de biçiyoruz. Yeni ekonomik planda da 
bu rol akredite edildi, bu görev bize verildi. 

Türk bankacılık sistemi biliyoruz ki belli bir noktaya kadar geldi, artık tıkandığını görüyoruz. Kaynak 
yapısı itibariyle biraz teknik bir konuya gireceğim, cross currency SWAP’lara gireceğim. Faiz riskini ko-
rumak için bir senelik, iki senelik, üç senelik, beş senelik, bankalarımız cross currency SWAP’lar ya-
pıyorlar. Bunu bir anlamamız lazım. Acaba faiz riskini yönetmek için mi yapıyoruz; likidite ihtiyacımız 
için mi yapıyoruz. Eğer likidite ihtiyacı için yapıyorsak, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Faiz riskini 
yönetmek için yapıyorsak, işte halka arzları yapamamamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Büyüyen 
ekonomiyi fonlamak için tek motor olarak çalışan bankalar Right-way SWAP denen yöntemle, yurt 
içinden borçlandıkları yabancı parayı vererek yurtdışındaki TL likiditesini alıyorlar ve onu sistem 
içerisinde kaynak olarak kullandırıyorlar. Biz acaba Borsa İstanbul olarak bütün paydaşlarla çalış-
mak suretiyle, bankalarımızın ellerindeki bu sendikasyonlar veya bono, eurobond ihraçları vesile-
siyle toplamış oldukları fonları OTC piyasada, Londra’da SWAP suretiyle dövizi vermeden o TL’yi 
alabilecekleri bir ortam yaratabilir miyiz?

Birincisi bu, çok zor bir görev olduğunu biliyoruz. Bunun pek çok boyutu var, bankalarımıza biz platform 
açıp “gelin burada SWAP yapın” demekle olmayacağının farkındayız. Biliyorsunuz 1 Ekim’de piyasayı 
teknik olarak açtık. Şu anda para SWAP piyasasını açtık. Para SWAP piyasasında TL bir döviz cinsiyle, 
Euro’yla veya dolarla değiştirilecek. Bu para piyasasında likidite amaçlı işlemler için aslında yeterli, bir 
seneye kadar gittiğimizde bu bankaların bu ihtiyacını karşılar. Banka 20 senelik, bazen 10 senelik, bazen 
15 senelik konut kredileri veriyor. Burada çok büyük bir risk alıyor, hepimiz biliyoruz. Krediyi kulla-
nan açısından maliyeti sabit. Banka bunu veriyor ama kendini korumak için bir enstrümanı yok, faiz 
SWAP piyasası yok. Mesela biz Borsa İstanbul olarak kendi pazar yerimizde Türk lirası-Türk lirası, 
“değişkene karşı sabit” bir faiz SWAP piyasası açabilir miyiz? Açmak için adım adım gitmek zorunda-
yız. Önce paranın el değiştireceği piyasayı açmamız lazım. Ama TL likiditesi şu anda bir merkez banka-
mızda var, bir de yabancılarda var. Biz bunu çekmek için ya piyasaya diyeceğiz ki x yabancı bankasının 
Londra ofisine gelin, burada işlem yapın ve paranızı satın veya biz merkez bankamızı ortak yapacağız. 

Buradaki kritik konu, faiz SWAP piyasasını hayata geçirebilmek için bizim sağlıklı bir şekilde üç aylık 
değişken Türk lirası faizine ulaşma ihtiyacımız olması. Bankacılar çok rahat bu konuya adapte oluyorlar. 
Mesela bir cross currency SWAP piyasasında biz değişkene karşı sabit faize ulaşabiliyoruz ama bunu 
ancak elimizdeki parayı vererek yapabiliyoruz. Halbuki faiz SWAP’ını Türkiye’de oluşturabilsek, bu 
piyasayı oluşturabilsek, o para da içeride kalacak. Yani bankalarımız yurtdışından buldukları kayna-
ğı içeride tutmak suretiyle belki iki katı kadar daha fazla fonlama yapabilecekler. 
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ÜMİT LEBLEBİCİ:
O kadar önemli bir enstrüman ki faizdeki dalgalanmayı da yumuşatmamıza yardımcı olacak bir enstrü-
man. Yani bankaların bugün en çok karşılaştığı, bu vade uyumsuzluğu dediğimiz olay, aslında sizin gelişti-
receğiniz enstrümanlar, artı sermaye piyasalarında yatırımcıların uzun vadeli tahvilleriyle biraz daha uzun 
vadeye gitmemizi sağlayacak ve vade işini yönetmemizi sağlayacak. 

MURAT ÇETİNKAYA:
Kesinlikle çok önemli. Burada Borsa İstanbul’un kendine biçmiş olduğu misyon şu; bizim piyasamızın alfa 
karakteri bankalar, yani içerideki kaynağı ekonomiyi fonlamak için kullanan tek karakter, tek güçlü yapı 
bu. Sermaye piyasasını geliştirelim ama önce alfanın bir doyması gerekiyor. Şu anda bana göre önemli bir 
dönüm noktasındayız. Bankalar sağlıklı bir sermaye piyasası enstrümanı veya pazar yeri oluşturabilecek 
imkânı gösterdiğimizde bunu destekleyecek. Bizim bunu göstermeye, elbirliğiyle paydaşlar olarak bu piya-
saları kurmaya ihtiyacımız var. 

Teknik detaylarına çok girmemek lazım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Bir tarafından işin şu boyutu 
da var, biliyoruz ki 2008 krizinden sonra G20 ülkeleri, financial stability forumda şu kararı aldılar; eğer bir 
paydaş ülkenin finansal sistemi içerisinde belirgin bir türev enstrüman yumağı varsa, bunun bir şekilde 
exchange’lere, borsalara getirilmesi gerekiyor. Bizim gittiğimiz yol bu zaten. Türkiye’de ne diyoruz, para 
SWAP’ı diyoruz, cross currency SWAP diyoruz. Bunlar zaten exchange’e doğru gelecek, G20’nin 2009’de Pit-
tsburgh’ta aldığı karar bu. Bir taraftan da diyoruz ki bankalar eğer sadece faiz riski yönetmek amacıyla bu 
cross currency SWAP’ları yapıyorlarsa, diyelim ki 100 birimlik işlem var dışarıda, bunun üçte biri faiz riskini 
yönetmek içinse, o işlemleri biz SWAP piyasasına kaydırabilirsek, o bizde derin bir SWAP piyasasında “imp-
lied interest” dediğimiz faize de ulaşabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani gittiğimiz yol aslında sağlıklı, bunlar 
aslında bir finansal piyasanın temel noktalarıdır. Bizde sağlıklı bir gecelik piyasa var mıdır yok mudur? 

Borsa İstanbul’da repo piyasası var, bankalar arası repo piyasası var, Takas Bankımızda bir piyasa işleti-
yoruz. Likiditeyi bölmüşüz. Biz şimdi bunların mimarisi üstünde çalışıyoruz, gelmek istediğimiz nokta bu, 
tahvil futures’ı var mı? Eğer tahvil futures’ı olsa, faiz riskini yönetmek isteyen bir banka ya da yabancı fon, o 
varlığı satar mı? (Faiz oranı) 8-9 faiz seviyesindeyken bir anda 35’e çıkar mıyız? 

Sadece hazirun şunu bilsin; Borsa İstanbul olarak bugüne kadar aslında dokunmadığımız konularda 
bütün paydaşları ikna ederek, sabırlı bir şekilde konuşarak, onları dinleyerek bir paket hazırlayacağız. 
Bu paketi de paydaşlarımızla, merkez bankamız dahil, bankalarımız dahil, yerli yabancı bankalarımız dahil 
paylaşacağız; gelmek istediğimiz nokta bu. Ben stratejilerimizde şu an için odaklandığım noktanın bu oldu-
ğunu söylüyorum.

ÜMİT LEBLEBİCİ:
Çok teşekkür ediyorum. Bu oldukça da değerli. Gerçekten bankalar olarak bizim böyle bir iş birliğine şid-
detli ihtiyacımız var. Burada hem bazı değerleri gereksiz yere yurtdışına gönderiyoruz, bazı dalgalanmaların 
boyutunu artırıyoruz, bu bizim kendi başımıza halledebileceğimiz ve çözebileceğimiz bir şey. O nedenle bu 
vizyon için ayrıca teşekkür ederim. Umarım bankalar olarak da biz bir iş birliğinin bir parçası olarak bunu 
geliştireceğiz. Müsaadenizle Sermaye Piyasaları Birliği başkanımıza dönmek istiyorum.

Erhan Bey burada düzenlemeleri konuştuk, bir sürü yeni düzenlemeler var ve hep bu yeni düzenlemeler 
ekonominin daha liberal olabilmesi, daha reformist olabilmesi için atılmış adımlar. Ama bir de işin teknoloji 
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boyutu var ve bize olan, yani özel sektöre ait olan boyutu var. Siz birlik olarak baktığınızda bizi nasıl görüyor-
sunuz? Bu teknolojik gelen dalgaya acaba bizim şirketlerimiz hazır mı, piyasa paydaşları hazır mı, bunlarda 
hem regülasyon olarak hem altyapı olarak geliştirmemiz gereken şeyler var mı, birlik nasıl görüyor bu işi?

ERHAN TOPAÇ:
Tabii, bizim bu seneki temamız gelecek. Çünkü dünya çok hızla değişiyor, örneğin her gün yeni bir 
gelişme oluyor. Bunları gündeme getirmek için bu konsepti seçtik çünkü teknoloji artık çok önemli. 
Ayrıca yeni ekonomi de çok önemli. Bütün bunları bir araya getirip 26 panel bu konuda yapıldı, 23 tane 
eğitim yapıldı, 3 ana konuşmacı getirdik. Buradaki temel amacımız, bizim açımızdan artık Türkiye’nin 
bir dönüm noktasına girmesi lazım. Örneğin ben her 5 senede bir şöyle bir dünya turu atıyorum. Silikon 
vadiye gidiyorum, Chicago’ya gidiyorum, çeşitli Uzakdoğu ülkelerine gidiyorum, ne gelişmeler oluyor 
diye bakıyorum. Silikon vadisi, son 5 senede ikiye katlamış. Ve artık hızlarına yetişmek mümkün değil. 
Bir örnek vereyim, sadece silikon vadide şu anda fonlanmış 110 bin tane start-up proje var. Bunlara 
adapte olabilmek için biz bu konuları gündeme getirdik. 

Bu sermaye piyasalarını nasıl etkiler diye bakarken, öncelikle reel sektöre dikkatimizi çekmek istiyo-
rum. Biz son 5-10 senede yeni ekonomiden bir iki örnek dışında bir örnek çıkarabildik mi? Böyle bir 
şirket borsaya geldi mi? Bunlara bir dikkat çekmemiz lazım. Bir tane 1 milyar dolara gelen bir şirket 
çıkarabildik mi? Bu bizim sermaye piyasalarımızı da patlatacak bir olay. Mesela ben orada son gittiğim-
de, bir private equity bana 20 senedeki hikayelerini ve geleceği anlattı, 200 tane halka arz yapmışlar 
çıkmak için. Şimdi bizim de böyle bir tempoya girmemiz lazım ülkemiz açısından. Birinci olarak bu 
tehlikeyi görüyoruz, yeni şirketler yaratılması lazım, tabi o bizim sermaye piyasalarından çok daha ge-
nel bir ekonomi konusu. Sermaye piyasaları aslında birçok konuda gelişti. Biz birçok gelişmeyi gördük. 
Son derece iyi bir altyapımız var, yüzde 95 uyumlu bir sistemimiz var. Teknolojimiz güzel. Ama yeni yeni 
çok çeşitli algoritmik gelişmeler var, yeni yazılımlar var, yapay zekâ, makine öğrenimi; bunların hepsi 
bizim piyasalara gelecek. Ve biz bunları zaten kullanmaya başladık. Benim herkese tavsiyem, lütfen 
teknolojiyi izleyin. Ben bile şimdi 5 senede bir gitmenin çok az olduğunu düşünüyorum, artık senede 
bir gitmek lazım. Gerçekten silikon vadideki 110 bin projeden neler çıkacak? İşte bunları çok ciddi takip 
etmemiz lazım. Sermaye piyasaları bu konuya en hızlı adapte olabilecek sektör Türkiye’de. Yeter ki 
ülkemiz bu konuda geri kalmasın. Biz hazırız. O konuda büyük bir sorun görmüyorum. Borsamız zaten 
çalışmaları yapıyor. Bizim teknolojiden uzak kalmamamız lazım. Gelecek olan birçok şey zaten ilk önce 
sermaye piyasalarından yayılacaktır. Biz zaten kullanıyoruz birçok şeyi, o bakımdan bir sorun görmü-
yoruz, devam edeceğiz çalışmaya.

ÜMİT LEBLEBİCİ:
Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz de aslında bankacılık tarafında hazırlanıyoruz. Silicon Valley’e gidiyorsu-
nuz ama Türkiye’de bir sürü iyi girişimci var, biz girişim evlerinde onları destekliyoruz. Burada da çok büyük 
potansiyel görüyorum, herkese de aynı örneği veriyorum. Elon Musk’ın şirketi senelerce zarar etti ama iyi 
bir sermaye piyasaları olduğu için hep yatırımcı çekebildiler. Bu iş çok önemli ve bu işte gidebileceğimiz çok 
yer var. Hem bizi bu teknolojik olarak geliştirecek hem buraya daha fazla yatırımcı getireceğiz, Arda Beyin 
de söylediği gibi bu bölgedeki hub biz olabiliriz ve olmalıyız, o artık bir zorunluluk durumunda. O nedenle ka-
tılımcılara, ortaya koydukları vizyonlar için, açıklamalar için, gri alanda kalan soruların netleşmesi için çok 
teşekkür ediyoruz. Borsa başkanımıza, borsa genel müdürümüze teşekkür ediyoruz, bankalar tarafında 
bizden bazı yükleri alacağı için ve piyasaları derinleştireceği için. Hepinize tekrar katılımınız için çok çok te-
şekkür ediyorum. Haziruna da teşekkür edelim, tekrar söylüyorum imrendim ve kıskandım. Çok sağ olun.





PANELLER 375

ERSİN DÜZEN:
Sayın başkanlar, değerli misafirler, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinde ikinci günde son panelimizi 
Türk futbolunun iki güzide kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin başkanları Sayın Ali Koç ve Sayın 
Fikret Orman’la birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu konferansın, bu panelin moderatörlüğünü de 
meslektaşım Ebru Baki hanımefendi de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Türk sporu ve Türk futbolu üzerinde 
tabi ki önemli mesajlar bekliyoruz sayın başkanlardan. İlk olarak şunu ifade etmem gerekiyor ki bu panelde 
Galatasaray kulübü başkanı Sayın Mustafa Cengiz de konuşmacı olarak davet edilmişti, aynı zamanda Me-
dipol Başakşehir Kulübü başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ da yine aynı şekilde davet edilmişti, konuşmacı 
olarak. Sayın Cengiz’in divan kurulu toplantısı, Sayın Gümüşdağ’ında Ankara’daki özel bir toplantısı nede-
niyle katılımları gerçekleşmedi ama iki başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduklarından 
dolayı. Sağ olun.

EBRU BAKİ:
Teşekkürler. Hoş geldiniz. Tabi sporun finans kısmı var, ekonomi kısmı var, para yoksa başarı yok, başarı 
yoksa para yok gibi bir kısır döngü içindeyken, galiba bu taraf biraz daha önemli olacak. Dolayısıyla finans 
kısmını, ekonomi kısmını da katarak sporun geleceğini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz, sizler de hoş gel-
diniz. 

ERSİN DÜZEN:
Sayın başkan, önce siz aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı olarak da görev yapıyorsunuz ve buraya da 
Kulüpler Birliği toplantısından geldiniz. Kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesaj var mı sıcağı sıcağına, is-
terseniz onunla başlayalım. 

PANEL 26: SPORUN GELECEĞİ AYDINLIK MI?
14 Kasım 2018
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FİKRET ORMAN:
Uzun bir toplantıydı, Kulüpler Birliğinin ortak hedefleri ve menfaatleri var. Son süreçte de zaten özellikle 
kamuoyu önünde de paylaştığım için Ali Başkanın futbol ailesine katlamasıyla beraber büyük bir ivme 
de yakalandı buradaki dostluk ortamı. Uzun bir toplantı oldu, genel problemlerimiz ve yapacaklarımızı 
konuştuk. Oradan da buraya geldik. 

ERSİN DÜZEN:
Bugün Türkiye futbolunun özellikle kulüpler düzeyinde ve süper lig düzeyinde ekolig olarak Aktifbank’ın 
hazırlamış olduğu bir rapor yayınlandı. Ve süper lig gelirlerinin son iki sezon ve son bir sezon içerisindeki 
artışı dikkat çekildi. 3,2 milyar liralık şu anda bir geliri söz konusu. Bu gelir önce başlayalım, bu gelir 
acaba yeterli bir gelir mi? Şu anki mevcut ekonomi kulüplerimiz açısından, ligimiz açısından yeterli mi 
size göre?

ALİ KOÇ:
Bir kere artış var dediğin zaman, yabancı para biriminden bakarsan artış filan yok.

ERSİN DÜZEN:
Döviz kuru nedeniyle. 

ALİ KOÇ:
Kulüp olarak harcamalarımızın yüzde 80’i dövize bağlı olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe, kendi üret-
tiği ekonomiyle kendini yaşatabilir ve kalıcı başarı sağlayabilir sağlıklı bir kulüp olabilir. Ancak bugün gel-
diğimiz noktada zarar, borç, zarar, biraz daha borç, baktığınız zaman bu sarmala girilmiş bir durum var. 
Eminim diğer kulüpler için de aynı şey geçerlidir. Şu anki mali yapılara baktığınız zaman, taşıdığımız 
borca baktığınız zaman, bu sürdürülebilir bir durum değil.

EBRU BAKİ:
Borç 3,5 milyar lira civarında.

ALİ KOÇ:
Yok. Ben size birkaç rakam getirdim, bunu sizinle paylaşayım.

ERSİN DÜZEN:
Siz göreve geldiğinizde 620 milyon Euro’luk bir borçtu değil mi sayın başkanım?

ALİ KOÇ:
2017-2018’de dört büyük kulübün 790 milyon TL zarar etmiş durumda. 2012-2017-2018 zararına baktı-
ğımız zaman birikmiş zararın 3,1 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu aşağı yukarı 903 milyon Euro ediyor. 
Aynı şekilde dört büyük kulübün finansal borcu 2012 yılında 571 milyon TL iken 3,5 milyar TL’ye ulaş-
mış durumdadır. Yani 250 milyon eurodan 672 milyon euroya gelmiş. 2017-2018 sezonu itibarıyla dört 
büyük kulüp olarak yıllık 900 milyon TL faiz ödüyoruz. Böyle baktığımız zaman da dört büyük kulübün öz-
kaynakları 2,2 milyar TL ekside. 2017-2018 sezonunda transfer için 1,7 milyar TL harcamışız. Hepimizin 
geliri de 1,6 milyar TL civarında. Bunun üzerine 900 milyon TL faiz giderini ve diğer işletme giderlerini de 
koyduğumuzda sürdürülebilir bir durumda olmadığımızı görüyoruz. İşin içinden nasıl çıkarız, herhalde 
onu konuşacağız bugün.
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ERSİN DÜZEN:
İşte en önemli nokta o.

ALİ KOÇ:
En azından Fenerbahçe’nin kendi ürettiği ekonomiyle borç sıkıntısı olmasa kendini çevirebilecek, sağlıklı 
bir konuma gelebilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlıklı mali yapı başarıyı getiriyor, başarı 
mali yapıyı daha da güçlendiriyor.

EBRU BAKİ:
Biraz da sabır gerekiyor o zaman.

ALİ KOÇ:
Sadece sabırla olacak noktayı geçtik. Şimdi zarar ediyoruz, daha fazla borç alıyoruz. Bir sene daha geçiyor, 
daha fazla zarar ediyoruz. Günü kurtarmak için şampiyon olmak istiyoruz mütemadiyen, onun için yatırım-
lar da yapıyoruz. Şampiyonluk gelmediği zaman zararlar artıyor, zararları borçla finanse ediyoruz ve bugüne 
geldik. 

ERSİN DÜZEN:
Bugüne gelindi ama bundan sonrası ne olacak, işte en önemli nokta o.

FİKRET ORMAN:
Bir iki şey söyleyebilir miyim müsaade ederseniz?

EBRU BAKİ:
Tabi. Ben bir ek yapayım, öyle de daha açılabilir, rekabet şampiyonlar ligi yurtdışında uluslararası anlamda 
da çok zor. Barselona’nın bir yıllık geliri, toplam Türkiye’de üç büyük kulübün toplam gelirinin iki katı. Böyle 
bir tabloyla da rekabet etmek zorundasınız. Bir de finansal fair-play var tabi. 

FİKRET ORMAN:
Şimdi bu yapmış olduğumuz iş esasında bir rasyonel de bir iş değil. Bir iş adamı gözüyle baktığınız zaman, 
orada alacağınız tedbirler, yapacağınız hareketler çok rahat yapılabilecek şeyler. Fakat burada başka bir şey 
var. Bizler Ali Başkan da ben de amatör insanlarız, buraya sadece sevgimiz ve gönül verdiğimiz kulüplere 
destek vermek için, maddi manevi mücadele ediyoruz. Bu şirketler bizim olsa, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 
işte varlıklarını paraya çevirelim, şöyle yapalım, sermaye koyalım, 5 senelik bir plan yapalım, 5 senede 
şunu şu stratejiyi yapalım gibi şeyler yapamıyorsunuz. Burada netice itibariyle taraftar var, taraftar bek-
lentisi, başarı, hatta haftada iki maç, üç maç var, basketbol takımlarını koyacak olursak haftada 10 maç, 20 
maç oynanılan bir şey bu. Ve insanların her gün başarı beklediği bir şey. Orada sizin finansal olarak verece-
ğiniz kararlar buralarda çok çalışmıyor esasında. Onun için de mutlak başarıya gidebilmek için de yapmış 
olduğunuz adımlar, bazı zaman yapmamanız gerekli olan şeyler de olabiliyor. Ama geldiğimiz noktada bü-
tün kulüpler rekabet içerisinde de bir başarı elde edebilmek açısından da bazı şeyler yapmak durumunda 
kalıyorsunuz. Bir spor kulübü yönetmenin, bir şirketi yönetmekten çok farklı olduğunu söyleyebilirim. 
Çok farklı dengeleri ve dinamikleri var ve burada yapacağınız hareketler diğeriye örtüşmüyor. Onun için de 
ülkemiz gibi çok tutkulu taraftarların olduğu bir ortamdaysa, bu daha da zor hale geliyor. Ben, Ali Başkan 
bir iki finansal konudan bahsetti, ben Beşiktaş kulübüne 2012’nin 26 Mart’ında başkan oldum. O gün Be-
şiktaş kulübünün cirosu 78 milyon dolar civarındaydı. Ve 330 milyon dolar da borcu vardı. 330 milyon dolar 
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yaklaşık olarak 30 milyon doların üzerinde faiz oluşturduğu zaman, elinizde 48 milyon dolarlık bir geliriniz 
var. Bunun da yaklaşık olarak 39 milyon doları bankalara temlik edildiği için, gelir hanenizde 5 milyon dolar 
vardı ve kontratlı da 140 milyon dolarlık bir gider var. Onu artık yönetmek için ve aynı zamanda futbolda 
başarılar yakalamak, öyle çok kolay şeyler olmuyor. Bu borç yükünü Türk futbolu küçülerek ve rekabeti 
o bütçeler içerisinde yaparak ve gelirini artırarak ancak aşabilir bir pozisyonda. Yoksa bu trendde gittiği 
sürece sürdürülebilirliği imkânsız hale geldi zaten.

EBRU BAKİ:
Peki nasıl küçülecek, nasıl o tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda başarıyı da sağlayacak? Mesela niye 
yerli futbolcu yok, sürekli yabancı futbolcu getiriyoruz diye bir soru var. En çok sorulan sorulardan biri, takım 
yaşlı, 32 yaşında futbolcu alınıyor, üç yıllığına sözleşme imzalanıyor, bir yıl oynuyor, zaten iki yıl parası boşuna 
ödeniyor, sonra gidiyor. Genç, mesela siz scout ekibi kurmuştunuz, genç yabancı yetenekleri keşfetmek için. 
O süreçte nasıl gelişmeler oluyor? Yabancı genç futbolcu da çok fazla yetiştirilip başarılı hale getirilemiyor 
gibi bir eleştiri var. Biraz daha acaba bu transferlere mi odaklanmak gerekiyor, sorular genelde bu çerçeve-
de yoğunlaşıyor. Şöyle bir tur yaptım da ben.

EBRU BAKİ:
Takımlarımız yaşlı diye sormuştum, niye yaşlı transferler yapıyorsunuz?

ALİ KOÇ:
Şimdi scout dediğin genç transfer, yaşlı transfer, bir sürü aslında baştan aşağı yapının değişmesi gerek. Fe-
derasyonun da, kulüp yöneticilerinden, antrenörlerden, futbolculardan, medyasına kadar bu sektörün 
baştan aşağı değişmesi lazım. Ve bunun için bundan kolay kolay çıkmamız mümkün değil. Devletimizin 
de içinde olduğu, baştan aşağı yeniden bir yapılandırma yapmamız lazım. Şimdi kısa vadede finansal ko-
nularda ne yapabilirsiniz, sermaye koyabilirsiniz, tahvil çıkartabilirsiniz ki pahalı. Pahalı borçlarınızı uzun 
vadeye yayıp yapılandırırsınız. Bunlar küçük küçük. Şimdi en büyük sorun şirket sahipliği yok Türkiye’de. 
En azından büyük kulüplerde yok. Olmayacak da hiçbir zaman. Dolayısıyla kolay kolay sermaye koymak ol-
muyor, mümkün değil. Biz işte biraz 335 milyon liralık sermaye koyduk, birazcık borçları yapılandırdık filan. 
Marttan sonrasını göremiyoruz.

EBRU BAKİ:
İçiniz rahat mı, oraya parantez açayım mı, çok büyük bir para koydunuz.

ALİ KOÇ:
Hayır, şahsım adına koymadım, Fenerbahçe olarak koyduk çünkü küçük yatırımcılar da katıldı.

EBRU BAKİ:
Siz şahsen de koyduğunuzu açıkladınız.

ALİ KOÇ:
Sermayeyi kimin koyduğu önemli değil, önemli olan Mart’tan sonrasını göremiyor olmamız. Marttan son-
rasını görmemiz için yine borçlanmamız lazım. Diğer taraftan bir konu daha var, kitlesel fonlama diyelim. 
Söylemesi çok kolay, gerçekleştirmesi zor. Biz çıkacağız, bunu deneyeceğiz, bir daha deneyeceğiz. Keşke so-
nuçlarımız biraz daha iyi olsaydı da daha erken bu hamleyi yapabilseydik. Ama ilk önce sermaye artırımının 
bitmesini istedik. O da bizi nereye kadar götürür bilemiyorum ama baktığımız zaman elimizdeki mevcut 
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silahlara, araçlara, çözüm yöntemlerine; bizlerin Fenerbahçe için konuşuyorum ama bence hepimiz için 
geçerli, bizlerin bu işin içinden çıkması mümkün değil.

ERSİN DÜZEN:
Mümkün değil mi dediniz?

ALİ KOÇ:
Kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla bizim başkan ne dedi, küçülmeden bahsetti. Baştan aşağı yöntemle-
rimizi değiştirmemiz lazım. Belki 5 sene Avrupa’ya gitmemeyi bile düşünmemiz lazım. Financial fair-play 
uygulanıyor.

EBRU BAKİ:
Finansal fair-play.

ALİ KOÇ:
Evet, finansal fair-play. Bunun çok daha ağırını kendimiz uygulamamız lazım ki Fikret Başkanın o yönde 
Kulüpler Birliğinde de bir çalışması vardı. Çünkü bu noktaya gelmemiz tamamen sorumsuzca yönetimler-
den olmuş. Sadece kulüp yönetimlerinde bahsetmiyorum. TFF’den bahsediyorum, hoşgörülü davranılmış. 
Şimdi buradan ev sahipleri bana kızacaklar, SPK hoşgörüyle davranmış. Ve işler bu noktaya getirilmiş.

EBRU BAKİ:
Bir rehavet yaratılmış.

ALİ KOÇ:
Sahiplik olmadığı için de kısa vadede günü kurtarmak adına, irrasyonel bir rekabet anlayışıyla, bu sene 
şampiyon olayım da bir sonraki sene yapısal düzenlemeleri yaparım.

Hadi bir sene sonra yaparım dendiği zaman, iş üst üste koyduğunuz zaman bugünkü noktaya geldik. Dolayı-
sıyla buradan çıkmamız son derece radikal yöntemler, eylemler, devlet kesinlikle işin içinde olmak zorunda, 
finans kurumlarının kesinlikle işin içinde olmaları gerekiyor. Ve futbolcudan açtım konuyu, evet futbolcu işin 
bir kısmı ama işin büyük kısmı. En büyük yatırımı nereye yapıyoruz, futbola yapıyoruz. Anadolu kulüpleri için 
Türk futbolcuları yine çoğunlukla TL alıyorlar ama bugün büyük kulüplerin hepsinde Türk’ü de yabancısı 
da döviz alıyor.

EBRU BAKİ:
Sabitlenmedi mi kur?

ALİ KOÇ:
Yeni oldu bu. Aldığımız yabancı oyuncular yaşlı, başka yerde 1 alabilecekse burada 2-2,5, 3-3,5 alıyor. Beşik-
taş son dönemde satış becerisi gösterdi ama genellikle son durak mukaveleler oluyor. Ligin yaşına baktı-
ğınız zaman en yaşlı liglerden birindeyiz Türkiye olarak. En yeni statlarımız olmasına rağmen, altyapıdan 
hiçbir oyuncu çıkartamıyoruz, en az altyapıya yatırım yapan ülkeyiz. Dolayısıyla Vehbi Koç bize hep şey derdi, 
alırken kazanacaksın, sadece satarken değil. Biz alırken de kaybediyoruz, satarken de kaybediyoruz. O yüz-
den baştan aşağı radikal bir değişim gerekiyor, onu da çok sözü tutmayayım, onları da ilerleyen dakikalarda 
konuşuruz.
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EBRU BAKİ: 
Sözleşmeler de ağır. Şimdi dört teknik direktöre para ödüyorsunuz. Ya da futbolcu sakatlanıyor, bir yıl para 
oynuyor.

ALİ KOÇ:
Hangi dördüne ödüyoruz Ebru’cum?

EBRU BAKİ:
Teknik direktör. Siz daha iyi bilirsiniz Ali Beyciğim. 

ALİ KOÇ:
Benim bildiğim iki kişiye ödüyoruz ama gazetede çıkıyor dört diye.

EBRU BAKİ:
Ben spor yazarlarının yalancısıyım.

ALİ KOÇ:
Şu açıdan söylüyorum, bugüne bakıyorsun. Büyük resme bakmamız lazım, buraya nasıl geldik, buradan 
nasıl çıkacağız? Sözleşmeler ağır diyorsun, evet bazı sözleşmeler çok ağır, ben de bakıyorum. Sözleşmeyi 
son dakika yaparsan, sırtın duvara bıçak kemiğe dayanmış bir şekilde yaparsan, o zaman karşı tarafın dikte 
ettikleri kurallara daha çok uyman gerekiyor. Mesela futbolcu oynarsa 15 bin euro, 10 bin euro, 5 bin euro, 
futbolcusuna göre değişiyor. Böyle bir şey var mı, oynarsa. Oynayıp kazanırsa parayı almalı. Şimdi mesela 
bizim yaptığımız bütün yeni mukaveleler, son 1-2 senedir de öyle oluyor, oynayacak, belli bir süre oyna-
yacak, mesela 90. dakikada girdin, 85. dakikada girdin yok, üçte ikisini oynayacaksın ve takımın kazana-
cak. O zaman maç başına alabilmelisin. Sözleşmeler de iyi yapılmamış. Dediğim gibi işte topyekûn her şeyi 
gözden geçirmemiz gerekiyor.

ERSİN DÜZEN:
Sayın başkan, radikal değişimlerden bahsettiniz, tabi ki bu borçların azalması konusunda ve kulüplerin re-
faha kavuşması için. O cümlelerinizin içerisinde gerekirse Avrupa’ya gitmeyelim diye bir ifade kullandınız. 

ALİ KOÇ:
Küçülmemiz gerekiyorsa. 

ERSİN DÜZEN:
Peki aslında Türk futbolunda kulüplerin özellikle gelir konusunda en önemli kaynağı Avrupa değil midir? 
Nitekim şampiyonlar ligi, örnek vermek gerekirse Beşiktaş’ın en son 40 milyon Euro’nun üzerinde bir ge-
liri oldu. Evet belki büyük takımlarla mücadele edebilmek, onlarla rekabet edebilmek mevcut ekonomide 
mümkün değil ama en azından o geliri kapatmak da çok daha büyük bir felakete yol açmaz mı?

ALİ KOÇ:
Şimdi şampiyonlar ligine gidiyorsanız, iyi bir para varsa şimdi, UEFA liginde 1’e 7.

ERSİN DÜZEN:
Orada problem var. 
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ALİ KOÇ:
Daha biraz evvel konuşuyorduk Kulüpler Birliğinde. Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidersen dahi bugünkü 
tabloyu değiştirecek bir para kazanmıyorsun. Şampiyonlar liginde Beşiktaş’ın gösterdiği başarıyı ki siz 
şanslısınız, bu sene değişti dağıtımlar ama Beşiktaş mesela geçen senenin Beşiktaş’ı bu sene veya Galata-
saray bugün geçen sene Beşiktaş’ın yakaladığı başarıyı yakalarsa, 50-60 milyon getirisi olabilir. Ama bunu 
yakalamak için de kulüpler, sezon sonunda kim şampiyon olacak belli değil.
Sezon başında kulüpler başlıyorlar yatırımları yapmaya. Şampiyonlar ligine giderim de onu oradan çı-
karırım diye. Gittiğimiz zaman çoğunlukla zaten ikinci raunda kalınmıyor. O yüzden Avrupa’ya gitmemek 
çözüm değil belki, en radikal şeyi söylüyorum, onu söylerken de küçüleceğiz. Sonuçta Türkiye’nin şampiyo-
nu kim oluyorsa, bir şampiyonlar ligi, 3-4 de Avrupa kupasına bilet alıyorsunuz.
Söylemek istediğim benim, bu alanlarda kalıcı olabilmek, kura çekimlerinde aman Türk takımı çekme-
yeyim diyebilmek için, bizim finansal modelimizin baştan aşağı değişmesi lazım. Belki o zaman bütçe 
tavanları gelecek. Altyapıdan oyuncu çıkartan takımlara yayın gelirlerinden daha fazla para verilecek. 
Daha fazla yerli oynatan takımlara bir teşvik, bir prim verilecek. Devlet altyapılara yatırım yapacak, yaptır-
tacak. Belli bir yabancı oyuncuya harcayabileceğin para sınırlanacak. Ne bileyim, 30 yaş üstü yabancı 
oyuncu gelmeyecek gibi gibi gibi bir sürü yapılabilecek ve yapılması gerektiğine inandığım sınırlamalar 
var. Şimdi Fikret Bey, ben hep olumlu açıdan örnek veriyorum Beşiktaş’taki son dönemde yapılan transfer-
ler, satışlar, şampiyonlar liginde başarılar, radikal kararlar. Şimdi biz ikimiz de yüzümüze gözümüze bulaş-
tırsak ve bir sonraki seçimde ayrılsak, bizim hiçbir sorumluluğumuz yok. 

ERSİN DÜZEN:
Evet. Geçmiş başkanlar olduğu gibi.

ALİ KOÇ:
Şirketlerimizde sorumluluğumuz var.

FİKRET ORMAN:
Var tabi ki.

ALİ KOÇ:
Ama şu andaki sistemde hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu sorumluluk da getirilmeli.

ERSİN DÜZEN:
Ya da ibra edildi, edilmedi, el kalktı, kalkmadı.

ALİ KOÇ:
Ne ibra ettiğini bile bilmiyorsun. 

FİKRET ORMAN:
İbra zaten bir bilanço ibra etme açısından değil ki, yönetimi sıkıştırmak, kimsenin orada bilanço esasında 
ibra edilen bir şey değil çünkü. 

ERSİN DÜZEN:
Yıllardır hayata geçemeyen bir türlü, içinde hâlâ şu anda birtakım planlamalar ve çalışmalar da devam 
ediyor. Bu kulüpler yasasının bir an önce hayata geçmesi mi gerekir?
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FİKRET ORMAN:
Bir tek kulüpler yasası değil, buna başından sonuna, demin Ali başkan da aynı şeylerden bahsetti, bence ver-
miş olduğu Avrupa’ya katılmama radikalliğin derecesini göstermek için söylenmiş bir laf. Yani o mantıklı veya 
mantıksız ayrı bir tartışma, o bile yapılması gerekiyorsa o bile yapılsın ama bir 5 senelik bir yapılanma olsun 
diye. Bakın, biz her gün statlara gidiyoruz, taraftarlarımız geliyor, maçlar kazanıyoruz kaybediyoruz. Taraf-
tar sizden finansal başarı beklemiyor, sahada başarı istiyor. Şimdi burada kulüpler hep beraber bir şekilde 
küçülmediği takdirde, kötü örnek oluyor. Fenerbahçe şunu transfer etti, Beşiktaş şunu getirdi, sen niye al-
madın gibi bir kamuoyu baskısı veya yönetici baskısı oluşuyor. Niçin yaşları büyük oyuncuya gidiyorsunuz, 
Beşiktaş açısından söylüyorum, bizim zaten UEFA ile 3 senelik anlaşmamız var, oyuncu satmadan alamıyoruz. 
Genç oyuncuyu alabilmek için para lazım, finansman lazım, ortada finansman yok. Siz genç oyuncuyu alırken 
bonservis vereceksiniz, 10 milyon, 20 milyon, 15 milyon. Ücretini düşük tutacaksınız, yatırım yapacaksınız. 
Ama sizin öyle bir kaynağınız yoksa oluşmuş bir oyuncuyu alıp maaşını fazla vereceksiniz. Yani şartlar ve bi-
lançonuz sizi ona doğru itiyor. Ve çok lafı uzatmadan söyleyeyim, artık bunun sürdürülebilirliği yok. Biz Beşiktaş 
olarak süperiz, öbür kulüpler kötü, Fenerbahçe çıktı hayır filan değil, böyle değil. Gerçek zaten bilançolara 
da baktığınız zaman üç aşağı beş yukarı, ben göreve geldiğimde en kötü durumdaki kulüp Beşiktaş’tı, diğer 
rakiplerimize göre. Şimdi biraz iyi durumdayız ama bu sefer de taraftarımız memnun değil, işte başarıları elde 
ettiği zaman şampiyonlukları kovalaman lazım, onu yapman lazım filan baskısı yaratıyor. Zor bir iştir kulüp 
başkanlığı ve yöneticiliği. Ama bir gerçek olan var, Kulüpler Birliğinin de bu kanunla da alakası yok, toplam bir 
program içerisinde, devletin, bankaların, bütün kulüplerin içerisinde olduğu yeniden bir yapılanma sürecine 
ve kuralları net olarak konulmuş ki biz bunu Kulüpler Birliğinde çalışmalarını filan yaptık, oraya doğru gitmesi 
lazım. Yoksa demin Ali başkanın da söylediği gibi ben veya bir başkası veya bizden önce alanlar ve yapanlarda 
olduğu gibi, ayrıldıktan sonra hiçbir sorumluluğunuz yok. Gelenin ise yapacağı tek bir şey var, onu yüzdürmeye 
çalışacak, biraz arkadan bahsedecek, sonra önüne bakacak. 

ELİF BAKİ:
Şimdi futbolculara bir parantez açtınız. Ali Koç da dedi ki Beşiktaş aslında futbolcu satışı yaptı, oradan bir 
gelir sağladı.

FİKRET ORMAN:
Tabi 100 milyon Euro’nun üzerinde futbolcu satışı yaptık.

ELİF BAKİ:
Statta da taraftar para nerede diye soruyor ya, belki burada anlatmak istersiniz. 

FİKRET ORMAN:
Cevaplayayım. Esasında bu konuyu burada çünkü bizim cumartesi günü bir divan toplantımız var.

ELİF BAKİ:
Biliyorum. Hatta biz ne kışlar gördük diye de bir giriş yapmışsınız, belki burada bir girişin devamını yaparsı-
nız, soncu orada aktarırsınız.

FİKRET ORMAN:
Yok. Şimdi cumartesi günü bizim divan toplantımız var ve bu konuyla alakalı açıklayacağım şeyler var. Onu 
o günde müsaade ederseniz o gün anlatayım. Bugün burada Beşiktaş’ın iç olaylarını değil de finansal bir 
sporu konuşmak için geldik.
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ELİF BAKİ:
Aslında bu bir başarı yani futbolcu satışı, oradan gelir sağlamak, 2012’deki tabloyu buraya getirmek, şampi-
yonlar ligi. Dolayısıyla bir başarı var. Sonuçta bu bir kötü durumda para nerede.

FİKRET ORMAN:
Şimdi demin konuşurken şunu söyledik; şampiyon olduk mesela Beşiktaş Kulübü, bir daha şampiyon ol-
mak, üçüncü sene üst üste şampiyon olmak istiyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz, yatırım yaptığınız zaman 
kulübünüzün bütçesini artırıyorsunuz, daha pahalı oyuncular, şampiyonlar liginde de taraftarınız daha iyi 
başarılar, kazanan takımlar istiyor. Onu istediği zaman kulübün giderini de artırıyorsunuz. Fakat o sırada 
bunun bir garantisi yok. Geçen sene bizde olduğu gibi, biz şampiyon olacağız derken bir maçı kaybettik ve 
dördüncü bitirdik ligi. Fakat o kontratlar sizinle beraber devam ediyor. Ve git dediğiniz zaman oyuncuya, bu 
böyle şey gibi bir şey değil, imzayı attığın zaman süreç devam ettiği için de giderleriniz artıyor, bu sefer geli-
riniz azalmış oluyor.

ERSİN DÜZEN:
Peki, şimdi aslında biz şu anda piyasadan bahsediyoruz, halka açılma sonuçta Beşiktaş, Fenerbahçe, Ga-
latasaray, Trabzonspor, bazı kulüpler, yurtdışıdaki büyük kulüplerin özellikle yabancı yatırım ve şirketleşme, 
yani sahiplenmeyle birlikte artık Avrupa arenasında çok ciddi bir şekilde rekabet edebildiğini gördük. Türki-
ye’nin güzide kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe için bu yol kapalı mıdır? Türk futbolu için bu yol kapalı mıdır?

FİKRET ORMAN:
Üç kulüp açısından kapalı. Neden söyleyeyim, oradaki şirketlerin sahipleri var. Yani Manchester United’ın, 
Chelsea’nin, Paris Saint-German’in falan, bunların sahipleri var. Bizde ise durum öyle değil, Beşiktaş, Fe-
nerbahçe ve Galatasaray açısından konuşayım. Bunlar halka mal olmuş kurumlar. Başakşehir, şimdi on-
ların sahibi var, onlar bir arkadaş grubu olarak Başakşehir’in sahipleri. Bizde öyle bir durum yok, artı bu 
kulüplerin sahibinin bizim kültürümüzde olma şansı da yok. 

ALİ KOÇ:
Şimdi çok farklı bir durum. Çoğu, bir kere şunu bir söyleyeyim, önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde Avrupa’daki 
12 ile 15 takım diyelim, gerisiyle arasında bir çığır açılacak. Onlar çağ atlayacaklar, ara çok da açılacak. 
Ve bu araları kapatmak neredeyse imkânsız hale gelecek. Bunlardaki fark ne; bir, çoğu futboldan başka 
bir sporla ilgilenmiyorlar. İki, çoğunun, bir Barselona farklı, çoğunun sahipleri var. Çoğu şirketleşmeyi çok 
başarılı bir şekilde yapmışlar. Çoğu sıkıntılı finansal dönemlerini atlatmışlar, markayı çok iyi yönetmişler, 
insan sermayesi inanılmaz güçlü, globalleştirmişler teknolojilerden faydalanarak. Alırken de kazanıyorlar, 
satarken de kazanıyorlar, müthiş bir genç oyuncu devşirme sistemi hem teknolojiyle hem insan kaynağıyla 
doğru insanları 12-13-14 yaşlarında buluyorlar, iyi parlatıyorlar. Tabi yanlış seçtikleri olabiliyor zaman zaman 
ama paçalına baktığınız zaman. Ve dünyanın dört bir yanında taraftar kitlelerine hitap ediyorlar. Teknoloji 
sayesinde taraftarlarını çok ama çok iyi tanıyorlar. Ve baktığımız zaman bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Ga-
latasaray lokal kulüpler ama ulusal bir kapsama alanları var. Bu büyük kulüplerin hepsi lokal ama ulusal 
değil, global kapsama alanı var diyelim. Biz belki bu üç büyük kulübü ülkemizde çok büyük fark yaratabiliriz, 
etki alanımızdan dolayı. Onlar aynı etkiyi kendi ülkelerinde yapamayabilirler ama dünyaya baktığınız zaman, 
dünyada bilinen globalleşen, teknolojinin her türlü nimetinden yararlanmış ve çok çok iyi yönetilmiş global 
markalar haline gelmişler. Ve burada şu noktanın altını çizmek istiyorum, insan sermayeleri çok gelişmiş. 
Bugün buraya gelmeden önce La Liga’yı inceliyorduk. Premier League’de bir CEO değişikliği oldu. Orada 5 
senede, 6 senede, 7 senede yayın hakları nereden nereye geldi, La Liga nereden nereye geldi. Bu bahsetti-
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ğim büyük dönüşümler son 10 yılda oldu. Önümüzdeki 10 yıl öyle bir dönüşüm olacak ki belki de zaten şu 
an da öyle, şu an ona yaklaştı ama bu bahsettiğim 12-15 kulüp, futboldaki marka değerinin yüzde 95’ini 
teşkil edecek. Diğer kalan bütün ligler dünyadaki, geri kalan yüzde 5’i temsil edecek. 

ERSİN DÜZEN:
Sayın başkan, siz özellikle Uzakdoğu pazarıyla ilgili olarak, gelir kapılarını daha da artırabilmek için bazı ça-
lışmalar yapıyordunuz. Şimdi bugün İngiltere’de, La Liga’da bahsettiniz madem, özellikle büyük maçlar, El 
Classico olsun ya da Londra derbileri olsun hep Uzakdoğu saatine göre, yani oranın Prime-Time’ına göre, 
akşam Çinli, Japon, Güney Koreli ekran başında izlesinler, yemeklerini yerken diye ona göre ayarlanıyor. Siz 
o pazardan istediğiniz sonucu alabildiniz mi, bununla ilgili çalışmalar?

FİKRET ORMAN:
Bu böyle kısa vadeli bir konu değil tabi, uzun vadeli bakılması gerekiyor. Ayrıca, bunun tek başına bir kulübün 
bir yerden yapabilmesi öyle çok kolay da değil. Bu bir kulüpler birliği, ülke, hep beraber bir şeyler yaparak, 
federasyon, yapılması gerekli olan bir şey. Az önce işte Ali Başkan da bahsetti, La Liga’yı incelerken, 86 
ülkede yayınlanıyor ve 86 ülkeye yayın hakkı satılmış vaziyette. Ben yine Kulüpler Birliğinde söyledim, ben 
Beşiktaş’ın Malmö maçının olduğu gün Almanya’daydım, Hannover’deydim. İzleyecek bir yer bulamadım 
Almanya’da. Bir UEFA maçını izleyecek bir tane yer bulamadım. Kahve de bulamadım, restoran da bula-
madık, Almanya’dan bahsediyorum. Norveç’te filan olsa anlarım veya bir başka ülkede. Almanya Türklerin 
en yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesinde hiçbir yer bulamadık. İzlenmeyen bir ligin marka değeri oluş-
madığı sürece de o işlere sponsorluk bulmak çok kolay değil. Demin de konuşmanın içerisinde vardı, 
bu mesela bu 10-12 takımın olduğu liglerin ligleri de çok kuvvetli. Premier League mantığında, La Liga 
mantığında, Serie A mantığında, Bundesliga mantığında bir pazarlama ekibi var. Bizim Kulüpler Birliğinde 
çalışan sayımız şimdi 3 oldu, bir ay evveline kadar 2 kişiydi. Bugün La Liga’nınkine baktık, 486 kişi, dünyanın 
her yerinde ofisler açıp, Türkiye dahil olmak üzere La Liga’nın seyredilmesini yöneten bir zihniyet var. Yani 
şu bir gerçek, biz kulüplerimizin gelirlerini, futbol ailesinin gelirini artırmadığımız ve aynı zamanda da gider-
lerimizi rekabet içerisinde daha düşük bütçelerle yapacak bir finansal çizgi oturtturmadığımız sürece, bu şu 
anda taşıdığımız şey taşınamaz hale geldi zaten. Hep beraber de ondan bahsediyoruz. 

ALİ KOÇ:
La Liga demişken bir şey eklemek istiyorum. La Liga’da, 1 ve 2’de iki sene üst üste zarar etmesi bir ku-
lübün yasak. Edersen soruşturma açılıyor. Şöyle, mesela 5 milyon zarar ettiniz bir sene, ondan sonraki 
sene 4 milyon kâr ettiniz yetmiyor, en az 5 kâr etmen gerekiyor. Niye diye sorduğumuz zaman, La Liga ülke 
markasına o kadar büyük hizmet ediyor ki, o kadar büyük katkı sağlıyor ki o liglerin sağlıklı olması gerekir. 
Böyle bir yaklaşım. Şimdi Kulüpler Birliği var ama malı üreten, geliştiren, bütün ağır yükünü yapan ama sa-
hibi olmayan bir Kulüpler Birliği var. Şimdi Avrupa’daki Kulüpler Birliği toplantısına gittiğimiz zaman, onu da 
konuşmuştuk biraz evvel, biz İtalya’nın üçüncü ligiyle aynı seviyede oturuyoruz masaya. Çünkü Türkiye’deki 
Kulüpler Birliği malın sahibi değil. Malın sahibi kim, federasyon. Federasyon malı iyi yönetiyor mu? Bana 
sorarsanız hayır. Bu federasyon için de söylemiyorum, bugüne kadar gelmiş federasyonlar için söylüyorum. 
Mesela Passolig bizim bilet işlerimizi yapıyor. Seyirci bizim seyircimiz, ürün bizim maçımız, bizim stadımız, 
stadın maliyetlerini biz karşılıyoruz, oyuncular vs. ama seyircimin bilgisi, o veriler bizim değil. Bu düzen böy-
le gitmez. İlk önce benim inancım, Kulüpler Birliği ürünün malın, ligin, ne derseniz deyin sahibi olmalı. Ka-
lifiye insanlar tarafından donatılmalı, federasyonlara da çok çok büyük işler düşüyor. Federasyonun bugün 
teşkil ediliş şekli hiçbir zaman Türk futbolunu olması gereken yere getiremez. Federasyonda olan insanlar, 
3 Fenerbahçe’den, 3 Galatasaray’dan, 3 Beşiktaş’tan, butik isimler iş dünyasından, iyi güzel de futbolu ne 
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kadar anlıyorlar, pazarlama, spor, dünyayı ne kadar biliyorlar, kaçı lisan konuşuyor, altyapıya ne kadar önem 
veriyorlar? Federasyonda spor dünyasından gelen insanlar olmalıdır, marka yönetmiş insanlar olmalı, 
iletişimi çok iyi bilen insanlar olmalı, spor hukukunu çok iyi bilen insanlar olmalı, eski sporcular olmalı, 
eski antrenörler olmalı. Dolayısıyla ne oluyor, ondan sonra tek tük toplantılar yapılıyor, derneklerde oldu-
ğu gibi 2-3 kişi, 4 kişi ana yükü götürüyor, diğerleri toplantıdan toplantıya geliyorlar. Ve futbolun hak ettiği 
katma değeri sağlayabilecek bir insan yapısından, insan sermayesinden oluşmuyor federasyonlar ne yazık 
ki. Böyle olmaması lazım, 3 ondan, 3 ondan, 3 ondan. O zaman ne oluyor, kimin sesi çok çıkarsa, onun ku-
lübünün istedikleri oluyor. İşte cezalar zamanı geldiği zaman kimin daha ilişkileri kuvvetliyse, onun dediği 
oluyor. Anadolu kulüplerinin ne günahı var? Dolayısıyla ben diyorum ki önümüzdeki Mayıs veya Haziran 
seçimler var galiba, biz Fenerbahçe olarak çok kesin bir tavır içindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu’nu 
yönetecek insanların, sporun ruhunu anlayan, sporun pazarlamasını bilen, lisan konuşan, dünyaya hitap 
eden, dünyada ilişkileri olan kişilerden oluşması gerekiyor. Niye bunu söylüyorum, UEFA yetkilileriyle 
birçok toplantım oldu başkan olduktan sonra. Biliyor musunuz ki onların inancı, Türk futbolu Avrupa’da 
rekabetçi bir hale gelirse, UEFA’nın da değeri artar. Niye değeri artar, bu bahsettiğimiz üç kulüp kadar 10’u 
geçmez Avrupa’da takipçi sayısı olan, sosyal medyayı, twitter’ı, instagramı, etkileşimi bu kadar yüksek olan.

Avrupa’ya gittiği zaman her deplasmanda seyircisi gelebilen. Şimdi Monaco mesela, iki sene evvel mi final 
oynadı, üç sene mi, en iyi senesinde 30 bin forma satıyor, bilemedin 15 bin forma satıyor. Bizler en kötü 
senemizde 250-300 bin forma satıyoruz. Ve rekabetçi bir Türkiye’nin Avrupa futbolunun değerine katabile-
cek, UEFA da çok istiyor bizim sağlıklı bir halde olmamızı, rekabetçi bir ülke olmamızı. Finansal fair-play’e 
başladıklarından beri, finansal fair-play sıkıntısı olan kulüplerin veya ülkelerin veya kulüpler diyelim, her biri 
ya sorunu çözmüş yahut da doğru istikamette gemiyi çevirmişler. Türkiye’deki kulüplerin hepsi tam tersine 
gitmiş, Beşiktaş hariç dediler, Beşiktaş yine sıkıntıda ama doğru istikamete doğru dönmüş vaziyette. Kolay 
değil, çok çok zor ama gerçekleri konuşmazsak, yapısal sorunları masaya koymazsak, aynı kulüpleri bugün-
kü sıkıntıya getiren günü kurtarma ortamı aynen devam ederse Türkiye hak ettiği yere gelemez.

Çok uzattım başkanım, müsaade edin, son bir şey söylemek istiyorum. Burada 80 milyon insan var, demog-
rafik bir pencerede avantajımız var, gençlerimiz var. Ama 3 milyon Türk’ün yaşadığı Almanya’dan çıkan bi-
rinci sınıf futbolcu sayısına bakın, 80 milyondan çıkan futbolcu sayısına bakın, yurtdışına pazarlayabile-
ceğin, satabileceğin, Almanya’dan çıkan Türkler bir sürü başka liglerde oynuyorlar, onlar yapıyor da biz 
niye yapamıyoruz? Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yöntemleri ortada, bunu bize uyarlayabilmemiz 
lazım. Doğru kısımlarını, bölümlerini kendi ülkemizin gerçekleriyle bağdaştırıp bunu Türkiye’ye uygulama-
mız lazım. Ve sadece futbol konuşuyoruz, müthiş bir potansiyelimiz var, gençliğimiz var, devletimiz inanılmaz 
altyapı yatırımları yaptı. Ama insan kaynağına baktığımız zaman spor konusunda az. Ve iyi eğitim alacaksan 
sporcu olamıyorsun, bir de böyle bir şey var. Sporcu olacaksan iyi eğitim alamıyorsun. Bunu topyekûn baş-
tan aşağı gözden geçirmemiz lazım. Çünkü Türkiye dünya çapında bir ülke, ekonomisiyle rekabetçi bir ülke 
ama iyi ülkeler sportif anlamda da dünya çapında başarılar sağlayan ülkeler. 

EBRU BAKİ:
Biz aslında TV gelirini, yabancı futbolcuyu, maliyeti, kur faiz baskısını, kuru sabitlemeyi konuşmayı planlar-
ken, sorun çok daha büyük, resim çok daha büyük. Ve gelecekte futbol ne olacak, spor ne olacak derken, 
bugünden atılması gereken çok önemli adımlar olduğunu anladık. Reçeteyi sundu Ali Koç. Sizin reçeteniz 
nedir, ilk etapta yapılması gerekenler nedir? Bizim büyük resimde, parça parça evet bunlar var ama büyük 
resimde tablo kötü, onu anladık. O tabloyu nasıl döndüreceğiz, bu kısır döngüleri nasıl kıracağız? Sizin reçe-
tenizde ilk üç madde ne? Ben diğer konularla boğmayayım artık.
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FİKRET ORMAN:
Tedavi olabilmeniz için hastalığı ve sorunu kabul etmeniz lazım. Sonra teşhisi yapıp tedavi yöntemine gitmek 
lazım. Şu anda herkesin kabul ettiği durum belli zaten, demek ki hastalık belli. Ali başkan çok güzel ör-
nekler veriyor, mesela İngiltere’de bizim üç tane Türk oyuncumuz var. Manchester City’de de İlkay oynuyor, 
Almanya kökenli. Bizim Everton’a verdiğimiz Cenk bizden gitti ama Almanya kökenli. Mesut Arsenal’de 
oynuyor, Almanya kökenli. Türkiye’den sporcu yetiştiremiyoruz. Bu altyapısı da var, finansman olarak pazar-
lama olarak her konusundan yatırılıp çok hızlı olarak, çok uzatmadan, bunları konuşmak değil artık icraya 
geçirecek bir tedavi sürecinin olması lazım. Yoksa demin söylediğim gibi Beşiktaş kulübü çok zor süreç-
lerden geldi, ben Beşiktaş kulübüne gündem olduğu için söyleyeyim, ben Beşiktaş kulübünü Dolmabahçe 
Sarayının bahçesinden almadım ki, Çağlayan Adliyesinde 450’nin üzerinde mahkemeden aldım. Oradan 
getirip bu finansman başarılarını yapıp, oyuncu satıp, stadyumu kendi kaynaklarıyla yapıyorsunuz ve UEFA 
ile iyi bir rotaya giriyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ama sonucunda döndüğünüz zaman, bir başka bakış 
açısıyla paralar nerede geliyor. O maçı kazanamadığımız zaman, olay farklı bir noktaya gidiyor. Bunu artık 
öyle camia içi polemiklerle, işi Fenerbahçe’yle kavga çıkartalım da buradan bir strateji elde edelimden çı-
kartmamız gerekiyor.

EBRU BAKİ:
Nasıl çıkartacaksınız, biraz gergin ortam var.

FİKRET ORMAN:
Bence kulüpler şu anda hazır. Bu işin iki tane ayağı var. Bir tanesi devlet ayağı ikincisi de bankalar. Şu anda 
bir çalışma yapılıyor diye biliyorum, özellikle hazine ve maliye bakanımızın da böyle bir arzusu ve isteği var, 
spor bakanımızın da var. Böyle bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. İnşallah güzel bir şeyler olur.

ERSİN DÜZEN:
Peki bütün borçlar temizlendi diyelim. Devlet dediğiniz gibi bir katkı sağladı.

FİKRET ORMAN:
Devlet katkı sağlamayacak, yapılandırma.

ERSİN DÜZEN:
Yok hayır, bir formül bulundu ve ondan sonra bütün borçlar Beşiktaş’ın 10 yıla yayıldı, Fenerbahçe’nin 10 yıla 
yayıldı, böyle böyle, nedir, yayın gelirlerinden alındı yıllık aylık ödemeler filan, bir nevi ödüyorsunuz. Daha 
sonra aynı problemler olmayacak mı peki?

FİKRET ORMAN:
Sizin söylediğiniz borç yapılandırması. Ben borç yapılandırması değil.

ERSİN DÜZEN:
Borçların tamamen ortadan kalkmasını mı?

FİKRET ORMAN:
O bir kısmı. Borç yapılanması dediğiniz, siz nefes alabiliyorsunuz, ertesi sabah nefes geldiği zaman nefesle 
beraber futbolcu da geliyor, öyle olmaz o iş. Borç yapılanmasına paralel bütçe ve kulüplerin neyi nasıl har-
cayabileceğinin bütçesel olarak da tanımlanacağı bir yapı ortaya konması gerekiyor. Eğer borç yapılanmasını 
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yaparsanız, o bir sene, altı ay sonra tekrar aynı hale gider. Bunu bizler yapmasak bizden sonra gelenler 
yapacaktır.

EBRU BAKİ:
Yapısal bir dönüşüm diyorsunuz, komple bir değişim.

ALİ KOÇ:
Zihniyet değişikliğinden bahsediyor.

ERSİN DÜZEN:
Şimdi hep bahsediyoruz tabi, sonuçta bu giderlerin büyük çoğunluğu yabancı futbolcular üzerinden ve döviz 
olarak da ödeme gerçekleşiyor. Hep altyapıdan bahsediyorsunuz, bununla ilgili olarak mevcut şu anda hep 
böyle gündeme gelen ama hem Kulüpler Birliği başkanı olarak hem de kulüplerin başkanı olarak size so-
ruyorum. 14 yabancı konusuyla ilgili olarak da bir değişiklik gerekiyor mu size göre?

FİKRET ORMAN:
Zihniyette olduğu zaman zaten bunların hepsi otomatik olarak gelir. 14 yabancının 14’ünü de yabancı almak 
durumunda değilsiniz. Siz 10 yabancıyla oynarsınız, 9’la oynarsınız. Bu zihniyetin bir tek de kulüp yöneticileri 
filan değil, halkımızda da değişikliğe ihtiyacımız var, zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Biz x oyuncusunu, 
Pepe 34 yaşında şimdi, geldiği zaman Beşiktaş’a 33 yaşındaydı, herkes çok beğeniyor Pepe geldi. O Pepe’nin 
yerine bizde kim diyeyim, Fatih’i koyduğunuz zaman halk mutlu olmuyor. Mutlu olmuyor. Bunu birazcık, de-
min de söylediği gibi Ali başkanın, zihniyette değiştirmek lazım. Ve altyapıya yatırım da ben iki seneyi geçmiş 
vaziyette, iki senedir bizim Ümraniye tesislerimizin orada üç tane saha yapabilmek için iki senedir uğraşı-
yorum, tam iki senedir. Herhalde bir 15 defa filan, 20 defa sadece bu konuyla alakalı Ankara’ya gitmişimdir. 
Böyle bazı şeyler dışarıdan kolay gözüküyor ama çok da kolay olmuyor.

ERSİN DÜZEN:
Sayın başkan, sizin düşünceniz nedir peki bu konuyla ilgili? Ya da kriterlerin arasına yerli futbolcuları daha 
fazla oynatma zorunluluğu mu getirilmeli? Bu da bir formül mü yani?

ALİ KOÇ:
Geçenlerde camiaya sesleniş programında bir veri vermiştim. Son 10 senede yabancı kuralı 8 defa değiş-
miş galiba. Niye değişmiş? Hangi mantıkla değişmiş, neye hizmet etmek üzere bir karar alınmış da ondan 
geri dönülmüş? 5’le başlıyor, 5+2 oluyor, bir sezonda iki kere değişmiş. Şimdi bunu sayın başkanın da dediği 
gibi zihniyet değiştiği zaman bu da yerine oturacaktır. Bunun doğrusu 14 müdür, 5 midir, 4 müdür, 7 midir, 
8 midir, bilmiyorum. Ama içinde bulunduğumuz sorunlar veya yeterince rekabetçi olamamamız, sadece 
buna bağlanamaz. Bakıyorsunuz değişik ülkelere, her ülkenin kendine has dinamikleri var, ona göre yabancı 
sayısı var. İngiltere’de bazen İngiliz göremiyorsun takımlarda. Dolayısıyla bunlar beraber oturularak, tüm 
paydaşların görüşleri alınarak verilmesi gereken kararlardır. Mesela birdenbire önümüzdeki sene U20 ligi 
yok, doğru bir karar olabilir, yanlış bir karar da olabilir. Ama ne kadar istişare edildi? Olmayacaksa yerine 
ne konacak? Yok. O yüzden bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Çok belki karamsar bir tablo çizdik, içinde 
bulunduğum da karamsar ama tünelin sonunda da ışık yok değil. Tabi ki var. Doğru yönetmemiz lazım, ku-
lüpler de tüm lig de altyapılar da, hocalar mesela bizim bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi de yeterince 
kalifiye altyapı hocası yok. Şimdi başkan sahadan bahsetti, tesisten. Koskoca Fenerbahçe Spor Kulübünün 
1,5-2 sahası var, bütün altyapısı için. Benim en iyi hayalim, böyle bir tesis olacak, 7-8 tane altyapı sahası, bir 
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tarafında tesisin A takım, diğer tarafta altyapılar, aynı havayı soluyorlar, aynı beslenme ortamı, aynı zihniyet, 
aynı kültür felsefesi. Bunlar olmayacak şeyler değil. Ama bugün paramızı nasıl harcadığımıza baktığımız 
zaman, vaktimizi nasıl harcadığımıza baktığımız zaman, bence uzun vadeli yapısal sorunları giderip, uzun 
vadeli tohumlar atıp, Türkiye’yi gerçekten sportif bir ülke haline getirecek yaklaşımlar içinde değiliz. Şimdi 
4 milyon Hırvatistan’ın becerisine bakın, futbol, basketbol, tenis, yüzme, yelken, 4 milyon insan ya. O yüzden 
bunlara baktığınız zaman, İsviçre, İzlanda, Brüksel, bizlerin çok rahat yenebildiği takımlardı eskiden. Şimdi 
geçenlerde bir istatistik söylendi, 9 sene evvel oynadığımız Belçika’nın dünya kupasındaki kadrosunda, o 
kadrodan 9 kişi var. Biz onlarla maç yaptık işte, aynı 9’du, bizde hiç aynı insanlar yok. Yani bir jenerasyon 
yaratma, ama siz altyapıya torpille hoca atayacaksınız, torpille oyuncular ilerleyecekse, olmuyor bunlar. Ol-
muyor. Tekerleği yeniden de icat etmeye gerek yok. Ama siz federasyon seviyesinde altyapıya gelen hocalar 
benim takımımı tutan hocalar olsun da, bunlar da bizim takıma oyuncu getirmek için kaynak olsun da gibi 
yaklaşımlar içinde bulunursanız, olmuyor. 

FİKRET ORMAN:
Genk’le maç yaptık Belçika takımı, 40 bin, 50 bin kişilik bir şehir, kasaba, neyse. Premier Lige satmış olduğu 
oyunculara bakacak olsanız, inanamazsınız yani, yetiştirdiği oyunculara baktığınız zaman. Ama demin de 
söyledim, bu bir tek taraflı yöneticiler, başkanlar tarafında değil, halkın da taraftarın da beklentilerinde. 
Şimdi biz mesela altyapıya yatırımlar yapıyoruz, kimsenin altyapıyla ilgilendiği yok ki. Siz oraya onu yap-
mışsınız, 10 tane yan yana saha yapmışsın. Kimi aldın, santrfor nerede, geldi mi, sen Ibrahimovic’i getiriyor 
musun? 

ALİ KOÇ:
İnanıyor ama inanarak soruyor.

FİKRET ORMAN:
İnanarak tabi soruyor. Ama Ibrahimovic de bu arada 38 yaşında, onu da bilmiyor herhalde. Şunu anlatmaya 
çalışacağım; hep beraber bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var, bunu da Türkiye çok dinamik bir ülke, bunu 
yapabilir mi yapabilir. Ama paydaşların bir masada bir ortamda oturup, hep beraber bir, çok hızlı olarak, 
hatta ve hatta bence bu sezonun sonunu değil, bu devre arasında başlayacak bir programa başlaması lazım.

EBRU BAKİ:
Umutlu musunuz?

ERSİN DÜZEN:
Büyük camiaların neticede büyüklükleri, aynı zamanda toplumdaki o zihniyet değişikliğinin lokomotifi ol-
masıdır. Ve bunu başaracak olan kulüpler de sizin camialarınız, o değişimi başlattığı takdirde toplumdaki 
spora, sadece spora değil, spora olan bakışın da ben değişeceğine inanıyorum. Çünkü biz futbol konuşmu-
yoruz, derbi biteli 15 gün oldu, hâlâ derbiyle ilgili konuşuyoruz.

ALİ KOÇ:
Nefret, şiddet, kavga, gürültü.

ERSİN DÜZEN:
Yani sayın başkan bir örnek vermek gerekirse; hafta sonunda Milan - Juventus maçı oynandı. Higuain bir 
kırmızı kart gördü, kırmızı kart görmesinin sebebi rakibine yaptığı bir hareket faul. Ardından itiraz nedeniyle 
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hakeme, ikinci sarıyı ve kırmızı kartı gördü. Ve maçın bitimi itibariyle, bakın kamuoyu baskısından dolayı 
değil, maçın bitimiyle şunu söyledi Higuain, dedi ki çocuklara kötü örnek olduğum için iyi bir rol model 
olmadığımdan dolayı özür diliyorum dedi. Hocası Higuain’i hakeme olan davranışı nedeniyle özür dilemesi 
gerektiğini ifade etti. 

ALİ KOÇ:
Bu kadar basit biliyor musunuz?

ERSİN DÜZEN:
Tabi, bu kadar basit. Ama şunu söyleyeyim, sizin nezdinizde de söyleyeyim ben, zamanında da Beşiktaş’ta 
da olduğundan dolayı söyleyeyim. Aslında bu tür olaylar olduğunda önce çocuklardan, kadınlardan, futbol 
kamuoyundan keşke özür dileyebilsek, futbolcularımızın yapmış olduğu hataların bilincinde olarak onları 
da buna yönlendirebilsek ya da teknik direktörlerimizi de buna yönlendirebilsek, aslında zihniyet değişikliği, 
topluma olan spor aşkını ve futbol aşkını bence temeli buradan yatıyor. Sizin önderliğinizde olacak şeyler 
bunlar. Siz futbolcularınızı ve teknik direktörlerinizi yönlendirmelisiniz diye düşünüyorum ben.

ALİ KOÇ:
Katılıyorum. Ama sizin de testiyi taşıyanla kıranı ayırt etmeniz lazım. Çünkü geçen hafta, derbi maçı dediniz. 
Derbi maçında bir kere burada federasyon yetkilileri var, derbi maçından beri bir kişiyi federasyondan yö-
netim kurulu üyesi olsun, çalışanı olsun, aramadık, bir. Derbi sonrası konuşmadık, bir gün bekledik, sonra 
hakkımızı savunmak adına video görüntüleriyle bir açıklama yaptık. Ondan sonra da ta ki Alanya maçına 
kadar maçtan sonra soru geldiği için başkan yardımcımız, gelen soruya bir açıklama yaptı. Bizim tutumu-
muz da katılırsınız katılmazsınız ve hiç saygıda da kusur etmeden bunları yapmaya çalıştık ama mütema-
diyen konuşursak, zaten hatası çok olan çok konuşur. Bu sefer ne oluyor çok konuşulduğu zaman; taraftar 
da cevap vermeni istiyor, o bunu söyledi, sen de söyle diyor, altta kaldın diyor, böyle oldu diyor. Bu zihniyetle 
biz hiçbir yere varamayız. Dediğin gibi hatalarımızın ne olduğunu anlamamız lazım. Biz yaptığımız tek açık-
lamada tokat atılan futbolcumuzun kabul edilmez olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledik. 
Niye cezalandırmadın diye sorabilirsin çünkü savunmamızı henüz yapmadık, savunmadan sonra çıkacak 
cezaya göre de biz de parasal cezamızı vereceğiz. Bunu kabul etmediğimizi, hatta futbolcularımız için değil, 
yaptığımız açıklamada Türkiye’de oluşturmaya çalıştığımız, çocuklarımıza sorumluluk olarak gördüğü-
müz spor ortamının düzeninin, spor gerçek ruhunu yansıtan ortama zarar veren hangi branşta sporcumuz 
olursa olsun, en ağır şekilde cezalandıracağımızı açıkladık. Savunmamız bittikten sonra nasıl ceza verdi-
ğimizi görürsünüz, gerektiği zaman kendimize de iğneyi batırmayı biliriz. Ama ben derbiden bu yana ilgiyle 
ve üzüntüyle izliyorum, biz benzer şekilde her gün konuşup, hatta bazı günler iki kere konuşsaydık, o eski 
düzene veya içinden çıkmak istediğimiz düzene hizmet etmiş olurduk. Ve başkan da biraz evvel söyledi, 
çünkü beklenti var, zaten millet şiddete, kavgaya alışmış. Ya onu söyledi, sen söylemedin, altta kaldın. Sen 
kulübün hakkını savunmuyorsun, sen zayıfsın. Biliyor musunuz, benim seçim kampanyam boyunca ki uzun 
bir seçim kampanyasıydı, en çok muhatap olduğum ve gittiğim her ilde, her ortamda, her dernekte muhatap 
olduğum bir soru vardı. Federasyonda haklarımızı nasıl koruyacaksın? Yumruğu masaya vurabilecek mi-
sin? Yani belki bunu başka bir kulübün kampanyasında da aynı sorular soruluyor. Çünkü insanlar haklarının 
korunmadığına inanıyorlar. İşin içinde bir haksızlık olduğunu ve adil rekabet ortamının yeterince tesis edil-
mediğine inanıyorlar. Haklı veya haksız olabilirler. Ben cevap vermekte en zorlandığım soru buydu. Ve her 
zaman şey dedim, öyle yumruğu masaya kim daha sert vurursa, kim daha çok bağırıp çağırıp onun istediği 
düzen başarılı oluyorsa, zaten biz başarılı olamayacağız demektir çünkü bizim zihniyetimiz bu değil. Bizim 
inancımız, kalifiye insanların olduğu bir ortamda, hak ettiğimiz rekabet ortamında sağlanabilir. 
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ERSİN DÜZEN:
Sayın başkan, son olarak siz de bununla ilgili bir.

FİKRET ORMAN:
Benim tam 20 dakika sonra bir uçağım var. 

EBRU BAKİ:
O zaman şöyle tamamlayalım, bu zihniyet değişimini yaparken yanınızda mutlaka daha çok kadın olsun. 
Taraftarın içinde de daha fazla kadın olsun, iki kulüp de buna çok yakın, önemli adım.

FİKRET ORMAN:
Biz Vodafone Park’ta yaptıktan sonra Beşiktaş’ın şu anda Vodafone Park’ta tek başına kombine sahibi olan 
750’nin üzerinde kadın seyircimiz var.

ERSİN DÜZEN:
Fenerbahçe Kulübü de bu anlamda özellikle son bir hafta içerisindeki yapmış olduğu projeler, sosyal so-
rumluluk projeleri, o da son derece önemli sayın başkan. Tebrik ediyoruz.

ALİ KOÇ:
Başkanın bu söylediği rakama ben de söyleyeyim, bizim de sattığımız 41 bine yakın kombinenin, bu projeden 
dolayı baktırdık, yüzde 5’i direk kadınlar tarafından alınan kombineler. Bir de bazı kombineler var, eş alıyor 
kombineyi. 

EBRU BAKİ:
Mağazalara katkımız da büyük, Fenerium’a, Beşiktaş Kartal Yuvası, doğru söylüyorum değil mi?

FİKRET ORMAN:
Kadınların olması tabi ki medeniyete katkısı da daha çok büyük oluyor.

EBRU BAKİ:
Hem daha yumuşatıyor hem daha farklı bir hava getiriyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun sorularımıza şeffaf, 
net yanıt verdiğiniz için.
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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018’de, sermaye piyasası uygulamaları, yatırım, katılım 
bankacılığı, elektronik trading, blockchain ve kodlama, robo danışmanlık, varant, türev araçlar, 
finansal okuryazarlık ve bireysel emeklilik gibi farklı konularda 23 eğitim programı düzenlendi. 
Panellerle eş zamanlı olarak düzenlenen ve Kongre katılımcılarının ilgiyle takip ettiği eğitim prog-
ramlarında, alanında uzman 29 eğitmen görev aldı. Eğitimlerin başlıkları ise aşağıdaki gibidir: 

Katılım Bankalarında Hazine Ürünleri ve Sermaye Piyasası Uygulamaları
Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Türkiye Sermaya Piyasaları ve Elektronik Trading: Dün, Bugün ve Yarın
Keşke Varant Alsaydım!
Yurt Dışı Piyasalarda Nasıl İşlem Yapılır? Amazon, Google, Facebook, Tesla vb. Şirketlerin His-
sesi Nasıl Alınır?
Robot Yatırımın Yükselişi
Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Geleceğini Çizmek: 3 Yaratıcı İşlem İncelemesi
TEB Aile Akademisi - Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi / Blockchain ve Kodlama
ITCH Verisi ile Nasıl İşlem Yapılır?
BİST’te Yeni Nesil Yatırım Araçları: Sertifikalar
Parasını Yöneten Hayatını Yönetir
Sermaye Piyasalarında Yeni Yönelimler
Borsa’da Geleceğe Yatırım
Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım: Gelişimi, Trendler ve Piyasa Aktörleri Üzerine Etkileri
Varantlarla Risk Yönetimi ve Yatırım
Hisse Senedi Yatırımcıları Nasıl Bir Strateji İzlemeli
Küçük Yatırımcılar İçin Teknik Analiz
Kur Riskinden Korunma Stratejileri
Türev Araçlar ile Kur Riski Yönetimi
Finans Dünyası İçin Global Pasaport, CFA Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
Yurtdışı Piyasalar
Finans’ta Bulut Bilişim Yolculuğu
Yeni Nesil Varlık Yönetimi: Robo Danışmanlar

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EĞİTİMLER

13-14 Kasım 2018
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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018’de, reel sektör firmaları ile Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği (TSPB) üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği Şirketlerarası 
Görüşme (B2B) alanı oluşturuldu.

Reel sektörde yer alan şirketlerin kaynak yaratma, döviz/faiz risklerini yönetme ve kurumsallaş-
ma gibi konularda TSPB üyesi aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden ücretsiz danışmanlık 
alabildiği B2B görüşmeleri kapsamında, 3 TSPB üyesi, 16 farklı firma ile görüşmek üzere baş-
vuruda bulundu. İki gün boyunca süren Kongre kapsamında, sermaye piyasalarından fon temin 
etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini yönetmek isteyen 
11 reel sektör firması ile 3 aracı kurum 11 ayrı görüşme gerçekleştirdi. 

B2B GÖRÜŞMELERİ

13-14 Kasım 2018
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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, sosyal sorumluluk faaliyetlerini arttırmaya bu yıl da de-
vam etti. Bu kapsamda sermaye piyasasında faaliyet gösteren paydaşların yanı sıra topluma fayda 
sağlayan diğer önemli sivil toplum örgütleri de Kongre’de yer aldı. Kongre tanıtımında önemli 
destekleri olan, toplumda farklı alanlarda hizmet veren sivil toplum örgütleri, 13-14 Kasım 2018 
tarihlerinde Kongre alanına kurdukları stantlar ile, katılımcılarla etkileşim kurma fırsatı buldular.  
 
Bir Dilek Tut Türkiye, Down Sendromu Derneği, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Türkiye Kadın Girişim-
cileri Derneği, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Tomurcuk Vakfı, Türk Böbrek 
Vakfı ve Türkiye Deprem Vakfı.

DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

13-14 Kasım 2018
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14 KASIM 2018 2018 KONGRE EĞİTİM SALONLARI
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2018 KONGRE EĞİTİM SALONLARI 2018 KONGRE STAND ALANLARI
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2018 KONGRE MOBİL UYGULAMA

2018 KONGRE TASARIM ÇALIŞMALARI 
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KONGRE 2017
Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle, ana temasının “Geleceğimiz İçin Büyüme” olarak belirlendiği kong-
rede, başlangıç aşamasındaki yatırımların finansmanından halka arzlara, menkul kıymetleştirme ve İslami 
finansal ürünlerden altyapı yatırımlarının finansmanına, endüstri 4.0’dan dijital paraya kadar 24 ayrı konuda 
24 panel ve 25 eğitim programı düzenlendi. İki gün boyunca süren panellerde, 27’si yurt dışından olmak 
üzere toplam 129 konuşmacı yer aldı. Kongreye yurt dışından ise 100’ü aşkın kişi katıldı. Kongre’ye başta 
sermaye piyasaları olmak üzere, birçok sektörü temsilen 5.000’e yakın kişi katıldı. 

Kongre kapsamında oluşturulan, reel sektör firmaları ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  üyesi aracı 
kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bir araya geldiği Şirketlerarası Görüşme (B2B) alanında, sermaye 
piyasalarından fon temin etmek, yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek ve faiz/döviz riskini 
yönetmek isteyen tüm reel sektör firmaları ile 6’sı aracı kurum, 2’si portföy yönetim şirketi, 18 reel sektör 
firması ile 4 farklı salonda 32 ayrı görüşme gerçekleştirildi. 

24 kurum sponsorluğunda gerçekleşen kongreyi 17 sivil toplum örgütü ve 6 iletişim ortağı da destekledi. 
Kongre’ye 1500’e yakın öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin 300’ü sponsorlukla katılımlarını gerçekleştirdi. 

Dijital Kanallarda Kongre 
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için geleneksel medya çalışmalarının yanı sıra dijital medya kanalla-
rında da kapsamlı bir tanıtım çalışması yürütüldü. 

Kongre ile ilgili olarak yazılı basında 79 haber yayımlanırken, online kanallarda 35 haber yer aldı. Bu haber-
ler sayesinde 6 milyon’un üzerinde kişiye erişim sağlanırken, haberlerin reklam eş değeri 610.008 TL’ye 
ulaştı. 

Kongre duyurusu sosyal medya kanalları aracılığıyla 1 milyon’un üzerinde kişiye ulaştırıldı. 1.500’e yakın 
kişi kongreyi sosyal medya aracılığıyla canlı olarak izledi. Kongreyle ilgili hazırlanan içerikler Facebook üze-
rinden 7 bine yakın beğeni alırken, Twitter’da yayınlanan içerikler kullanıcılar tarafından 165 defa retweet 
edildi. Linkedin platformunda ise 6 bine yakın kişiyle etkileşime geçildi. Instagram platformunda kongre içe-
rikleriyle 2 bin kişiyle etkileşim sağlanırken, yayınlanan içerikler 7 bine yakın beğeni aldı.
Kongrenin internet sitesi kullanıcılar tarafından yaklaşık 170 bin defa ziyaret edilirken, site üzerinde en 
çok ilgi çeken konu başlıkları ve konuşmacı isimleri arasında Fintech ve Sermaye Piyasası, Mahkeme Dışı 
Uyuşmazlıkların Çözümü, James Robinson ve Chris Skinner yer aldı. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında katılımcıların kongreyi daha rahat takip etmeleri için özel 
bir mobil uygulama hazırlandı. Bu uygulama kongre programını detaylı bir şekilde içermesinin yanı sıra an-
ket özelliğiyle katılımcıların paneller ve kongre hakkında görüşlerini paylaşmasını sağladı. Ayrıca, katılımcı-
ların birbirleriyle iletişim kurmaları için uygulama kapsamında interaktif bir platform oluşturuldu. Toplam 2 
bin 500 kişinin indirdiği uygulama, kullanıcılar tarafından kongre boyunca aktif bir şekilde kullanıldı.

2017 KONGRE BASIN YANSIMALARI 
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KONGRE 2016
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından “Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” teması ve 
İstanbul’un dünya finans merkezleri arasında yer alması vizyonuyla düzenlenen Sermaye Piyasaları Kong-
resi, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli 
ve dönemin Birlik Başkanı İlhami Koç’un açılış konuşmalarıyla başlayan Kongre’de, Türkiye’den önemli 
isimlerle birlikte dünyadan finans guruları, akademisyenler, piyasa temsilcileri, kurumsal ve bireysel yatı-
rımcılar bir araya geldi.

Türkiye genelinden yoğun ilgi gören Sermaye Piyasaları Kongresi’ne 2 bin 47 misafir katıldı. Kongre kapsa-
mında 14 panel ve 18 eğitim programı düzenlendi. Eğitim programlarına ise yaklaşık 450 kişi katılım gös-
terdi. Kongre kapsamında düzenlenen panellerde ve eğitim programlarında, varlık fonu ve altyapı yatırım-
larının finansmanı, İslami finans ürünleri, halka arzlar, finans teknolojileri, yabancı yatırımlar, gayrimenkul 
yatırımları, türev ürünler, özel sektör tahvilleri ve sermaye piyasalarında kariyer fırsatları gibi birçok konu 
işlendi. Kongrenin en önemli başlığı “Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” konusu ile, BloombergHT 
TV Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran ve dönemin Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katıldığı 
panelde değerlendirildi. 

Sermaye Piyasaları Kongresi’nin konuşmacıları arasında dönemin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. 
Vahdettin Ertaş, dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Ahmet Genç, dönemin Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi 
Başkanı Zamir Iqbal, European Bank for Reconstruction and Development Türkiye Direktörü Jean Patrick 
Marquet, The Economist Dergisi Avrupa Editörü Oliver August ve ‘Hatasız Düşünme Sanatı’ adlı kitabın ya-
zarı Rolf Dobelli gibi önemli isimler yer aldı.
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